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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. szeptember 15 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Lejárt határidejű határozat nincs. 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2021. SZEPTEMBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

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

megvalósuló egyéb fejlesztések megvalósítása 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 

 

• Használatra részlegesen átadásra került 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.). A projekt teljes körű 

műszaki átadására még nem került sor, mivel építőanyag leszállítási gondok miatt a 

kivitelező még nem tudta teljes körűen elvégezni a szerződésben vállalt munkálatokat 

(virágágyás építése). Teljesítési határidő: 2021. szeptember 30., Kivitelező: UTPLAN ’95 

Kft. Zalaegerszeg 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult 

Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem – Szentgotthárd, Ipari 
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Park III. ütemű területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek 

(vízellátás, szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése elnevezésű projekt esetében 

2021. augusztus 31-én megtörtént az első éves garanciális felülvizsgálati bejárás. A 

garanciális bejáráson keretében különösebb garanciális hiba megállapítására nem került 

sor.  

 

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

mobil vizesblokkokhoz az önkormányzati forrásból megvalósuló víziközmű 

bekötővezetékek kiépítése kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Igényelt teljesítési 

határidő: 2021. október 15. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

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

illetve déli oldali (utcafronti) kerítésszakaszainak felújítási munkáinak elvégzése. 

Teljesítési határidő: 2021. szeptember 30. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• A befejezéséhez közelednek az önkormányzat idei játszótér fejlesztés cselekvési tervében 

meghatározott új játszóelemek beszerzése, illetve telepítése. A telepítési, esési tér 

kialakítási munkálatok befejezését követően megtörténik az új játszóterek minősítése és 

ezt követően gyermekek már tényeleges birtokba vehetik az új játszóelemeket. 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 valósulnak/valósultak meg. Köszönjük 

támogatásukat és segítségüket ! Új játszó elemek szállítója, telepítője: Játszótérpont Kft. 

Szigetszentmiklós. Új játszóterek: Szentgotthárd-Zsida és Szentgotthárd-Rábatótfalu 

városrészen 

 

• 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, 

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 feladatok elvégzésére (10 helyszínen 

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

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Folyamatban vannak az önkormányzati utakon lévő úthibák javítási munkái. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. 
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• Folyamatban van egyedi szigetüzemű mikromobilitás töltőpont létestése a Szentgotthárd 

7/4. hrsz.-ú ingatlanon (Széchenyi István Általános Iskola előtti parkolóban). 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 lesz. A rendszer kiépítésének költségeit 75 %-os részarányban 

az önkormányzat, 25 %-os részarányban pedig a vállalkozó viseli. Ugyanilyen arány illeti 

meg a szerződött partnereket majd a működtetés bevételeiből is. Teljesítés határideje: 2021. 

szeptember 30. Vállalkozó: InnoLab Engineering Kft. 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 50. 

 

• Megtörténtek az önkormányzati tulajdonú – és egyéb önkormányzati feladatellátáshoz 

szükséges épületeknél a kötelezően előírt villamos érintésvédelmi és villámvédelmi 

felülvizsgálatai és ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek kiállítása. Megbízott: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

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

munkálatai. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

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

elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. A kizárólag kimosódott kőzuzalékos 

útburkolatok eredeti állapotba történő helyreállítására benyújtott vis maior támogatási 

kérelmünket (1 db) részben támogatták. A Zsidahegyi, Hegyi, illetve Felsőpatak utcai 

megcsúszott partfal helyreállítására benyújtott  vis maior támogatási kérelmeinket (3 db) 

csaknem teljes egészében támogatták. A kőzuzalékos utak helyreállítási munkálatainak 

elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződést megkötöttük, a vis maior támogatás 

elszámolási határideje 2021. november 30. A partfal helyreállítással érintett projektek 

(támfal építések) terv és engedély kötelesek, amelyekre a kiválasztott tervezővel a tervezési 

szerződés megkötése folyamatban van. A partfal helyreállítással érintett vis  maior 

támogatások elszámolási határideje: 2022. május 03. (Zsidahegyi utca), illetve 2022. június 

21. (Hegyi utca, illetve Felsőpatak utca) 

 

• Megtörténtek a Szentgotthárd, Arany J. utcában az Árpád úti útcsatlakozásnál, illetve a 

Városi Gondozási Központ épülete előtt lévő árok szakaszok zárttá tételére, illetve 

kőzuzalékos parkolásra alkalmas felületek kialakítása kivitelezési munkálatai. 

 

• Az idei évtől az önkormányzat szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 

helyi rendelet alapján Szentgotthárdon már nem lesz közterületi lomtalanítás. A 

lomhulladékok leadása elsősorban a hulladékudvarban történhet, de a városrészeken 

lehetőség van évente egy alkalommal gyűjtőpontos lomtalanítás szervezésére. Ezt a 

városrészi önkormányzatnak és/vagy városrészi civil szervezetnek kell kezdeményeznie, 

amelynek ismeretében megállapodást kötünk a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítására. 

Ezzel kapcsolatban kerestük meg a városrészi önkormányzatok vezetőit és kértük a fenti 

lehetőséggel kapcsolatos visszajelzésüket. 
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• A közterület felügyelők a két ülés között eltelt időszakban a következő intézkedések 

történtek: 

 

Esemény megnevezése. Időszak 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. 8 alkalom 

- Helyszíni birság. 0 alkalom 

- Feljelentés. 0 alkalom 

-  Figyelmeztetés. 8 alkalom 

Parkolás 11 alkalom 

-30 napon túl közterületen parkolás, 0 alkalom 

- Zöldterületen parkolás, figyelmeztetés. 11 alkalom 

Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni 

ellenőrzése: 

4 alkalom 

Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű 

közterületről történő eltávolítása: 

0 alkalom 

Kaszálási felszólítás: belterület és külterület öszesen 45 alkalom 

Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése: 5 alkalom 

Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni 

ellenőrzése 

2 alkalom 

Termelői piac és környezetének ellenőrzése: hetente 

Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, 

sárfelhordás, stb.): 

14 alkalom 
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Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű 

használatának és birtoklásának ellenőrzése: 

3 alkalom 

Veszélyeztetés kutyával: 3 alkalom 

Kutya sétáltatók ellenőrzése. 9 alkalom 

Felszólítás ároktisztításra. 2 alkalom 

Úttisztítás ellenőrzése: 5 alkalom 

Lakossági bejelentés kivizsgálása: 7 alkalom 

Régi kaszagyár őrzésének ellenőrzése 10 alkalom 

Figyelmeztetés 32 alkalom 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok: 

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó finanszírozásnál tájékoztatást kaptunk arról, 

hogy 2021. szeptemberi teljesítményjelentések feldolgozását követően ismét az egészségügyi 

szolgáltatók által elvégzett teljesítmények alapján történik a finanszírozás. Így a 2021. 

novemberi kifizetésekben már ezek ellenértéke jelenik meg. 

 

Az Időutazó múzem pályázatra igényelt többletköltség kiutalása 2021.08.06-án megtörtént, a 

megítélt, finanszírozott összeg 100.110.682 Ft. 

 

2021.08.03-án Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z néven szereplő állampapír 

vásárlás történt 250.500.000 Ft értéken. 

 

Állandó feladatok: 

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

intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról. 

Önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. A létrehozott 

beruházások számviteli aktiválása. 

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

eszközök - számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás. 
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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, három 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: 

 

Adófolyószámlák, illetve a gépjárműadó túlfizetésekről való tájékoztatások kiküldése volt 

kiemelt feladat az elmúlt időszakban. 

 

Állandó feladatok: 

• A napi banki és postai befizetések könyvelése  

• Benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása  

• Ugyancsak folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt 

vállakozók, vállalkozások adatait,bevallásait. 

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

végrehajtási adó- és értékbizonyítványok kiállítása, túlfizetések kiutalása, 

valamint határozatok hozatala. 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-  13/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2019. évi zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.  

 

 - 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. 

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

módosítást nem igényel. 

 

-   15/2020.(VIII.14.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

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

értelemszerűen módosítást nem igényel. 
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-   16/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet: A helyi környezet-és természetvédelem 

szabályairól szóló 15/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításásra a 2021. 

szeptember 15-i képviselő-testületi ülésen kerül sor.  

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. június 

 

Képviselői felvetés a 2021. június 29-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.szeptember 6. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2021. szeptember 6-án 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 
Belügyminisztérium V/65/2021. 715.000.000,- Ft 715.000.000,- Ft  0,- Ft 

A volt kaszagyári terület 

helyzetének rendezése érdekében 

követelésvásárlás, valamint 

előkészítési, tervezési, bontási, 

őrzési feladatok.  

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 

478.000.000,- 

Ft 
478.000.000,- Ft 0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve vízjogi 

üzemeltetési engedélyezés 

folyamatban. 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-

2017-00005 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős 

Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- Ft 300.102.428,- Ft 11.996.309,- Ft 

Többlettámogatási kérelmünk 

pozitív elbírálásban részesült, 

100.110.682,- Ft-al nőtt a 

projekt költségvetése. 

Támogatási szerződésben vállalt 

megvalósítási véghatáridő: 

2021.10.25.  

A program kialakítása 

megtörtént. A marketing 

tevékenységek megvalósítása 

folyamatban van. (arculat, logo, 

honlap, médiamegjelenések) 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  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 

Belügyminisztérium  3-981.450,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft - 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok Nélkül 

Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

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 

Belügyminisztérium 142/2019. 
150.000.000,- 

Ft 
150.000.000,- Ft 0 

A munkálatok befejeződtek. 

Használatba vételi engedély 

megérkezett. Az ingatlan 

visszavásárlása megtörtént. Az 

épület átadása az Önkormányzat 

részére folyamatban van. A 

Belügyminisztérium felé az 

elszámolást benyújtottuk. Pálya 

hitelesítés folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 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. 
153.985.599,- 153.985.599,- 0,- 

NYERT 

Tervek elkészültek, az első és 

második közbeszerzési eljárás is 

eredménytelen lett. Újabb KB 

eljárás indítása folyamatban. 

Költégnövekmény igény 

bejelentése folyamatban. 

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 2021.09.30. 

A pályázatot a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége valósítjameg.  

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 

benyúkjtottuk. 

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.  

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, 

elszámolás benyújtása 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KOLOSTOR épület 

ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 

Belügyminisztérium 
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. Agrárminisztérium - 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 

benyújtása következik. 

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 folyamatban. 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek és 

épületek Szentgotthárd 

történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 

NYERT 

Szentgotthárd nevezetes 

személyeiről kiadvány és állandó 

kiállítás készül, a jellegzetes 

épületeinkre információs táblák 

kerülnek 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 

Játékvár Óvoda 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása 2021  

Belügyminisztérium 

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 

folyamatban. 

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 

aláírása folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 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 

 

Agrárminisztérium 

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. 

Határon túli 

közösségépítés 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

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. 



 
15 

 

Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021.09.15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

 

1. Kiegészítő költségvetési támogatások 

 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 560.017 Ft 

 

Települési önkorm. egyes köznev feladat tám 4.605.845 Ft 

 

Szociális ágazati pótlék 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 15.678.093 Ft 

 

Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám 

                                 Kiegészítő tám 447.317 Ft 

                                Állami támogatás 469.054 Ft 

 

Könyvtári érdekeltségnövelő 975.000 Ft 

Könyvtári kiegészítő támogatás 158.633 Ft 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog 24.405 Ft 

 

Előző évi elszámolás 9.218.270 Ft 

 

Iparűzési adó miatti támogatás 47.383.378 Ft 

Fedezete: 

Tartalék         79.520.012 Ft 

 

 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./Móra F. Városi Könyvtár    

1. Hungarikum pályázat /beruházás/ 1.606.886 Ft 

Fedezete: 

Működési bevétel 509.266 Ft 

Dologi -1.097.620 Ft 
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2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 975.000 Ft 

 Dologi 682.500 Ft 

 Beruházás 292.500 Ft 

Fedezete: Intézményfinanszírozás 975.000 Ft 

 

B./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

1./ Tárgyi eszöz beszerzés V/85/2021. Határozat 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  általános igazgatási tevékenységek

         7.910.755 Ft 

Ebből: Dologi kiadás     178.640 Ft 

            Beruházási kiadás 7.732.115 Ft 

Fedezete: Intézményi felhalmozási bevétel          3.000.000 Ft 

                Intézményfinanszirozás 4.910.755 Ft 

 

 

C/ Önkormányzat  

1.Pályázatok, támogatások 

Óvoda korszerűsítés BM pályázat 

Beruházás 11.351.437 Ft 

Fedezete: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 11.351.437 Ft 

 

Hungarikum pályázat 2020 átcsoportosítás 

Személyi juttatás 300.000 Ft 

Fedezete: 

Beruházás -300.000 Ft 

 

Top Turizmus átcsoportosítás 

Dologi 100.000 Ft 

Fedezete: Beruházás -100.000 Ft 

 

Top Csapadékvíz V/91/2021 

Beruházás 794.105 Ft 

Fedezete: 

Tartalék -794.105 Ft 

 

 

2. Átcsoportosítások: 

Kordon beszerzés V/101/2021 Határozat 

Önkormányzati beruházás 4.286.250 Ft 

Fedezete 

Tartalék -4.286.250 Ft 

 

Takarítógép beszerzés V/77/2021 Határozat 

Intézm.takarítása, karbantartása, tűz és munkavéd /Egyéb műk kiadás/ 1.690.000 Ft 

Fedezete 
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Tartalék -1.690.000 Ft 

Útépítés  

Egyéb (út, parkoló stb.) dologi 80.000 Ft 

Fedezete: Egyéb (út, parkoló stb.) beruházás -80.000 Ft 

 

Önkormányzati ingatlan dologi 204.470 Ft 

Fedezete: Önkormányzati ingatlan beruházás -204.470 Ft 

 

Gotthard-Therm tőkeemelés V/82/2021 Harározat 

Meglévő részesedés növelése 408.069.000 Ft 

Fedezete:  

Működési c.tám.k.visszat. államh.k.  68.883.590 Ft 

Felhalm. c. garancia és kezességváll. áhn.kív. visszatérítendő 289.185.410 Ft 

Tagi pótbefizetés -50.000.000 Ft 

 

Zsidai harangláb felújítás 

Dologi kiadás 609.600 Ft 

Fedezete: Beruházás -609.600 Ft 

 

Első lakáshoz jutók támogatása/egyéb felhalm. c. kiadások/ 100.000 Ft 

Fedezete: Tartalék -100.000 Ft 

 

Ledfal üzemeltetés 

Dologi kiadás 254.000 Ft 

Fedezete:Város község gazdálkodás - 254.000 Ft 

 

Vis maior 

Dologi kiadás 1.193.800 Ft 

Fedezete:Felújítás -1.193.800 Ft 

 

Kaszagyári terület rendezése /őrzés/ 

Dologi 17.006.824 Ft 

Fedezete:Beruházás -17.006.824 Ft 

 

Kézilabda csarnok terület visszavásárlás V/94/2021 Határozat 

Beruházási kiadás 300.000.000 Ft 

Fedezete: Egyéb bevétel  300.000.000 Ft 

 

Társulás /2020.év/ 

Működési tartalék                2.122.677 Ft 

Fedezete:  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 2.122.677 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Sporttámogatás KT6/2021 alapján 

Versenysport-tevékenység és tám./egyéb működési kiadás/ 207.408 Ft 
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Fedezete: Tartalék -207.480 Ft 

 

Városi rendezvénykeret V/101/2021. Határozat 

Közművelődési tev.és tám./egyéb működési kiadás/ 8.500.000 Ft 

Fedezete: Tartalék -8.500.000 Ft 

 

Mikro mobilitási töltőpont V/90/2021 Határozat 

Beruházás 3.329.150 Ft 

Fedezete: Tartalék -3.329.150 Ft 

 

Könyvkiadás KT5/2021 

Közművelődési tev.és tám. / dologi kiadás/ 1.000.000 Ft 

Fedezete: Tartalék -1.000.000 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. szeptember 6. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 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 Költségvetési Rendelet)  2. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.125.779.836 Ft azaz ötmilliárd – százhuszonötmillió-

hétszázhetvenkilencezer - nyolcszázharminchat forintban 

b) bevételi főösszegét 5.125.779.836 Ft azaz ötmilliárd – százhuszonötmillió-

hétszázhetvenkilencezer - nyolcszázharminchat - hétszázhatvanegy forintban 

állapítja meg.” 

2. § 

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

„3. § 

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 1. mellékletében, 2. mellékletében, 5. 

mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Költségvetési bevételek előirányzata összesen 4.306.262.082 Ft ebből: 

a) Működési bevételek 2.706.130.538 Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 486.066.382 Ft, 

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.183.000.000 Ft 

ac) Működési támogatások 791.291.894 Ft 
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ad) Egyéb működési bevételek 245.772.262 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 1.241.633.544 Ft 

ba) Felhalmozási bevételek 101.620.000 Ft 

bb) Felhalmozási c önkormányzati támogatás 820.344.437 Ft 

bc) Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 319.669.107 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 358.498.000 Ft 

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata összesen 819.517.754 Ft 

a) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből az 

előző évek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke 819.517.754 

Ft 

aa) Működési maradvány 588.272.754 Ft 

ab) Felhalmozási maradvány 231.245.000 Ft 

b) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 

fejlesztési hitel 0 Ft” 

3. § 

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

„5. § 

(1) A 4. § (2) a) pontban szereplő kiadási előirányzat összegén (2.898.964.340 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők 

a) személyi juttatások 524.885.000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok 84.721.550 Ft 

c) dologi kiadások 1.205.118.018 Ft 

d) egyéb működési kiadások 1.070.829.872 Ft 

da) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 939.836.718 Ft 

db) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 130.993.154 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 (230.619.005 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 2.000.000 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 162.938.330 Ft 

d) Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet 23.610.430 Ft” 

4. § 



 
21 

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

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

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

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

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

(6) A Költségvetési Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

5. § 

A Költségvetési Rendelet 

 a) 5. §-ában a „717.585.522” szövegrész helyébe a „791.291.894” szöveg, 

b) 26. §-ában a „június” szövegrész helyébe a „január” szöveg 

lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                               Jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék 

 

 

 

 

1. melléklet 

„1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021.évi Költségvetésének összevont mérlege.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

2. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021.évi Költségvetés összevont mérleg megbontása 

működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)” 

3. melléklet 

„3. melléklet 
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(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 

„10. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021.évi Létszám.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 5.§-át szabályozza újra. Az 

önkormányzat kiadásainak összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban. 

4. §, 1-6. melléklet  

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

tartalmazza az előirányzatokban bekövetkezett változások miatt. A 6. melléklet a 

létszámban bekövetkezett változásokat tartalmazza. 

5. §  

A 2021.évi költségvetési rendelt 5.§-ánál és a 26.§-ánál szövegcserés változás 

történt. 
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6. §  

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére 

vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi 

gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának félévi teljesítéséről az alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését 3.423.382.000 Ft kiadási és 

bevételi főösszeggel tervezte.  

A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és 

bevételi főösszeg az I. félévben 955.343.761 Ft-tal nőtt, így 4.378.725.761 Ft-ra módosult.  

 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 

 

Bevételi források és azok teljesítése: 

(5. sz. melléklet) 

 

Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:  4.378.725.761 Ft 

Költségvetés teljesült bevételek főösszege:             3.420.573.933 Ft 

 

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 78,1 %-os 

teljesítést mutatnak. 

 

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 

tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 

alakulását. 

 

Működési bevételek  

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán  48,5 %-on teljesültek. 

 

Közhatalmi bevételek 

Az adóbevételek félévkor 56,4%-os teljesítést mutatnak. Az alábbi táblázatban a jelentősebb 

adónemek kerültek kiemelésre. 

 

 

 

Adónem Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 

% 
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Telekadó 15.000.000 15.000.000 11.831.977 78,9 

Idegenforgalmi 

adó 

17.000.000 17.000.000 0 - 

Iparűzési adó  1.150.000.000 1.150.000.000 653.723.905 56,8 

 

Idegenforgalmi adót érintő változás:  

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

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

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

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

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

adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. 

A hivatkozott rendelet értelmében a 2021. július 1-től eltöltött vendégéjszakák után az 

idegenforgalmi adót be kell szedni. 

 

 

Iparűzési adóból származó bevétel az első félévben a tervek szerint alakult. 

 

Támogatások 

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 62,7 %-on teljesült. 

Eredeti előirányzata        704.767.548 Ft 

Módosított előirányzata        717.585.522 Ft 

Teljesült bevétel                            449.910.645 Ft 

 

Az első félévben 47.383.378 Ft állami támogatás került kiutalásra a mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt.  

 

Működési célú támogatás Nemzeti Egészségbiztosítás Alapból 54,6 %-on alakult az első 

félévben. 

Eredeti előirányzata        198.000.000 Ft 

Módosított előirányzata        198.000.000 Ft 

Teljesült bevétel                            108.075.300 Ft 

 

Felhalmozási bevételek 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 

Ingatlan értékesítésből származó bevétel címén  19.697.390 Ft bevételt (20 %) realizáltunk.  

 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron a szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének 

rendezésére kapott összeg szerepel 715.000.000 Ft összeggel. (Belügyminisztériumi támogatás 

az 1222/2021 (IV.30) Kormányhatározat alapján.) 

A támogatásból 400.000.000 Ft-ért követelésvásárlás történt. A fennmaradó összeg az 

elkőkészítési tervezési munkák fedezetetét biztosítja. 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevételek        169.009.624 Ft 

− SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely bővítésére leutalt  
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pályázati előleg              153.985.599 Ft 

− Mozi az egész világ LEADER támogatás               1.724.025 Ft 

− Országos Bringapark Program támogatási előleg            11.500.000 Ft 

− Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása – közös kultúra, közös érték   1.800.000 Ft 

 

Pénzmaradvány: A 2020. évi zárszámadásban pénzmaradványként 819.517.754 Ft-ot 

számoltunk el, amelyből eredeti költségvetésben 713.674.000 Ft tervezésre került. A 

maradvány elsősorban a leutalt nyertes pályázatok összege, valamint az intézmények zárolt 

pénzmaradványa. 

 

  

II. Kiadások alakulása 

(1-2-3-4. melléklet) 

(adatok forintban) 

Kiadások 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesítés 

% 

Működési kiadások 
2 426 210 279 2 870 795 823 1 487 304 762 51,8% 

Működési kiadások megoszlása az 

összkiadáson belül % 70,9% 65,6% 73,8%   

Felhalmozási kiadások 
909 981 019 1 274 156 540 485 723 270 38,1% 

Felhalmozási kiadások megoszlása 

az összkiadáson belül % 26,6% 29,1% 24,1%   

Támogatási kölcsönök nyújtása 
25 000 000 25 000 000 15 000 000 60,0% 

Támogatási kölcsönök megoszlása 

az összkiadáson belül % 0,7% 0,6% 0,7%   

Pénzforgalom nélküli kiadások - 

tartalék 34 000 000 180 582 696     

Tartalék megoszlása az 

összkiadáson belül % 1,0% 0     

Finanszírozási kiadások 
28 190 702 28 190 702 28 190 702 100,0% 

Finanszírozási kiadások 

megoszlása az összkiadáson belül 

% 0,8% 0,6% 1,4%   

Kiadások összesen 
3 423 382 000 4 378 725 761 2 016 218 734  46 % 

 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 46 %, ezen belül a működési 

kiadások teljesítése 51,8 %, a felhalmozási kiadásoké 38,1 %. 
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Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban) 

Kiadások 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesítés 

% 

Személyi juttatás  
510 160 000 524 585 000 226 961 731 43,3% 

Munkaadót terhelő járulék 
82 520 000 84 721 550 34 166 375 40,3% 

Személyi juttatás + járulék kiadások 

megoszlása az összkiadáson belül % 24,4% 21,2% 17,6%   

Dologi kiadások 
777 194 746 1 185 524 304 690 817 629 58,3% 

Dologi kiadások megoszlása az 

összkiadáson belül % 32,0% 41,3% 46,4%   

Egyéb működési célú kiadás 
1 042 887 533 1 062 555 069 527 033 595 49,6% 

Egyéb működési célú kiadás 

megoszlása az összkiadáson belül % 43,0% 37,0% 35,4%   

Ellátottak pénzbeli juttatása 
13 448 000 13 409 900 8 325 432 62,1% 

Ellátottak pénzbeli juttatása 

megoszlása az összkiadáson belül % 0,6% 0,5% 0,6%   

Működési kiadások összesen 
2 426 210 279 2 870 795 823 

1 487 304 

762 51,8% 

 

A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a 

pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 

 

 

Támogatási kölcsön nyújtás a Gotthárd – Therm Kft felé történt. 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet) 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 55,7 %-os teljesítést mutatnak, ami    

451.893.291 Ft-ot jelent. A felújítások 30.017.553 Ft értékben teljesültek, mely 11,7 %-os 

megvalósulást jelent.  

 

Önkormányzati intézmények működése 

 

Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetés 41.317.303 Ft, óvodai, bölcsődei étkeztetés 

25.088.784 Ft, összesen 43 %-os teljesítést mutat. 

 

A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 3.718.596 Ft-

ra, 105 %-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 28.608.794 Ft, 42,35 %. 

2021.évben könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra az intézmény 975.000 Ft-ot kapott 

(technikai, műszaki, informatikai eszközbeszerzésre, dokumentum vásásárlásra lehet fordítani.) 
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A támogatás összege alacsonyabb az elmúlt évhez viszonyítva, 2020.évben 3.044.000 Ft 

bevétele volt ebből az intézménynek. 

Kistérségi könyvtárellátási feladatokra a Berzsenyi Dániel Könyvtártól kapott összeg az első 

félévben 784.000 Ft, illetve a Hungarikum pályázat lebonyolítására folyósított előleg összege 

2.037.064 Ft. Továbbá a járványügyi helyzet lehetővé tette olvasótábor megszervezését, melyre 

418.000 Ft befizetés érkezett. 

 

A Rendelőintézet kiemelkedő bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó 

finanszírozás. Ebből befolyt összeg az első félévben 108.075.300 Ft volt, a teljesítés 54,6 %-

os. Az intézményben teljesített kiadás első félévben 167.052.632 Ft 42,58 %-os. 

 

A NEAK finanszírozásból származó bevétel a tervek szerint alakult. A támogatás 2021.évben 

átlagfinanszírozás alapján történt. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy 2021. szeptemberi 

teljesítményjelentések feldolgozását követően ismét az egészségügyi szolgáltatók által 

elvégzett teljesítmények alapján történik a finanszírozás. Így a 2021. novemberi kifizetésekben 

már ezek ellenértéke jelenik meg. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi székhelyű, 

önkormányzati alapítású intézmények működésére az első félévben 285.358.178 Ft 

finanszírozást nyújtott az Önkormányzat, a tervhez képest a teljesülés 48,8 %-os. 

 

A szociális ágazatban résztvevő intézmények közül a Városi Gondozási Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Központ dolgozóit szociális ágazati pótlék illeti meg, a bölcsődei dolgozókat  

pedig bölcsődei pótlék. 

A bölcsődei pótlék 2021. január 1-jétől emelkedett, melyre fedezetet a költségvetési törvény 

alapján nyújtott bértámogatás szolgál. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az 

önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása 

biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben 

előirányzott, bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan 

teljesítettük.  A helyi adóbevételek a vészhelyzet ellenére jól teljesültek 56 %-on. 

 

Az Ipari Park Kft-hez benyújtott telekadó beszerzésre irányuló azonnali beszedési megbízás 

folyamatos, de a tartozása még mindig jelentős 224.466.300 Ft.  

 

Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ellenben a készfizető 

kezességvállalás összege továbbra is veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyunkat.  

 

A koronavírus okozta nehézségek áthidalása miatt 2020.évben, és 2021. év első félévében 

törlesztési moratoriumban részesült a Gotthárd-Therm Kft, így ezáltal az önkormányzat is. Az 

évi közel 300 MFt-os törlesztésből az idei évben várhatóan a felét kell teljesíteni. 



 
29 

2021.évben is kellett a Kft részére tagi kölcsönt biztosítani. A V/1/2021. sz határozattal 

15.000.000 Ft összeg került kiutalásra, továbbá kezességet vállalt a V/14/2021. sz. határozattal 

az önkormányzat 40.000.000 Ft éven belüli lejáratú működési célú  forgóeszközhitel 

felvételéhez. 

 

A Gimnáziumi kazánra halasztott fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, melynek évi 

mértéke 1 190 ezer forint, 2022.évben kerül kifizetésre az utolsó részlet. 

 

Esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az önkormányzatnak, hisz éven 

belüli visszafizetése nehezen kivitelezhető. 

 

Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Kiemelkedő fontosságú a 

fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzat – befolyó bevételek 

függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben is. 

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség szempontjait 

kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes költségvetési szervek 

vezetőinek! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja 

az abban foglaltakat / jóváhagyja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 3. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

Tárgy: Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS  

  

a Képviselő-testület  

2021. szeptember 15-i ülésére  

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

   

I.  

   

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.  

 

Minden évben visszatérő napirendi pont a környezetvédelmi beszámoló – ez is jelzi a kérdés 

fontosságát. A körülöttünk tapasztalható környezetvédelmi problémák, a klímaváltozás ma 

már érzékelhető jelei is alátámasztják azt, hogy ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkozni 

kell.   

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex 

Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd 

hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017. 

december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH 

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A szerződést 

2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama 2017. 

december 5-től 2020. június 30-ig tartott, amely 2020. december 31-ig meghosszabbításra 

került.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 

többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 

feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól 

kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási 

közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott 

le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot 

(Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt., konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) 

bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával. Ennek 

köszönhetően 2018 februárjában elindult az elmaradt számlák kiállítása a város területén is. 
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Az NHKV Zrt ügyfélszolgálatot működtet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal 

kapcsolatos bejelentések intézése, a panaszok kivizsgálása, orvoslása, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása 

érdekében 2021. májusa óta, helyben, Szentgotthárdon is. A személyes ügyfélszolgálati pont a 

Postán található meg hétfőn 14.00 -18.00, és csütörtökön 800 -14.00. óra között. 

 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. 

december 23-val kötött új közszolgáltatási szerződést az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A szerződés szerinti 

közszolgáltatás időtartama 2025. december 31-ig tart. A 2020 év végén megkötött 

közszolgáltatási szerződés 2021. január 1-től vált hatályossá, mely a gyűjtési gyakoriságokat a 

hatályos jogszabályokhoz igazította. 

 

2021. január 01-től érvényben lévő hulladékgyűjtési rend: 

1.) Társasházas övezetben NEM változott a hulladékszállítási rend: 

Kommunális (vegyes, fekete kukás) hulladék gyűjtés: Heti egy alkalommal 

Szelektív (sárga zsákos, vagy sárga fedelű kukás) gyűjtés: Heti egy alkalommal 

2.) Családi házas övezetben: 

Kommunális (vegyes, fekete kukás) hulladék gyűjtés: Az eddigi kétheti alkalomról heti 

egy alkalomra változott 

Szelektív (sárga zsákos, vagy sárga fedelű kukás) gyűjtés: Az eddigi kétheti alkalomról 

havi egy alkalomra változott azzal, hogy ilyenkor több sárga zsákot (műanyag, fém gyűjtésére) 

is ki lehet helyezni, de csak két sárga és egy kék (csak papír gyűjtésére) zsákot biztosít 

ingyenesen a szolgáltató ingatlanonként, viszont az ezen felül keletkező válogatott hulladék 

bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető elszállításra. 

Zöldhulladék gyűjtése: A biológiailag lebomló hulladék heti egy alkalommal történő 

gyűjtése (barna kukás gyűjtés) helyett egységesen kerti zöldhulladék gyűjtést vezettek be 

áprilistól – novemberig kétheti, decembertől – márciusig pedig havi egy alkalommal. A 

zöldhulladék az ingatlanokon lévő volt bio hulladékgyűjtőbe (barna kukába) továbbra is 

kihelyezhető ! 

Áprilistól - novemberig kétheti alkalommal, decembertől – februárig pedig havi egy 

alkalommal előre meghirdetett időpontban (amit egy hulladék naptár határoz meg) házhoz 

menő rendszerben az ingatlanok elé kihelyezett volt bio hulladékgyűjtőket (barna kukákat) 

ürítik, illetve elszállítják az STKH feliratos zöldhulladékgyűjtő zsákokat. Az ilyenkor 

kihelyezhető zsákok száma nincsen meghatározva vagy behatárolva.  

3.) Az Ipari Parkban lévő zöldudvar (hulladékgyűjtő udvar) nyitva tartása is bővül a 

hétköznapokon kívül (kedd, illetve csütörtök) 2021. január 01-től havi egy szombati nap 

helyett, havi két szombati napon lesz nyitva (hónap 1. és 3. szombatja), 08-15.30 óra közötti 

intervallumban. 

 

A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan megküldte tájékoztatást a 2020 

tárgyévre vonatkozóan (1. számú melléklet). 
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A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa, 

használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már 

többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

 

A zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a 

szolgáltató elérhetőségein (94/200–563 https://stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-

uzemeltetese/), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség 

tájékozódni.  

 

Szentgotthárdon 2014. április 01-től az addigi hulladékgyűjtő szigetek helyszíneken üveg-

visszagyűjtési pontokat alakultak ki. A Mártírok úti tömbháznál maradt meg egy szelektív 

hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket. 

A képviselő-testület 2020. novemberi ülésén módosította a helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló rendeletét és a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve 

csökkentette az üveg-visszagyűjtési pontok számát 12 helyszínre és áthelyezésekről is döntött. 

A lakossági jelzések figyelembe vételével a rendelet módosítására ismét igény merült fel, 

amelyet az előterjesztés II. pontja tárgyal. 

 

Az STKH Kft. a 2020-ban élő szerződés alapján, a közszolgáltató azon lomhulladékot, amely 

gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodott, lomtalanítás 

keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal átvette. A tavalyi év, harmadik 

negyedévében a Közszolgáltató megszervezte a házhoz menő lomtalanítást. 

A közszolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos 

hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat elvileg 

nem lehetett kihelyezni. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan nem lehetett építési törmelék, 

faág, fanyesedék, veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és 

kereskedelmi tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű 

meghatározások ellenére tömegével kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan 

hulladékok, amelyeket a szolgáltató nem szállított el. Ezeket a hulladékokat a SZET 

Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze és szállíttatta el, amelynek költsége 991.870,- Ft volt, az 

STKH Kft által 10 kg/fő mennyiségi korlátot meghaladó továbbszámlázott tétel pedig 

1.176.122.-Ft-ot tett ki, melyeknek költségviselője szintén az önkormányzat volt.  

 

Az önkormányzat szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi rendelet 

alapján a 2021. évtől Szentgotthárdon már nem lesz közterületi, házhoz menő rendszerű 

lomtalanítás. A lomhulladékok leadása elsősorban a hulladékudvarban történhet, de a 

városrészeken lehetőség van évente egy alkalommal gyűjtőpontos lomtalanítás szervezésére. 

Ezt a városrészi önkormányzatnak és/vagy városrészi civil szervezetnek kell kezdeményeznie, 

amelynek ismeretében megállapodást kötünk a gyűjtőpontos lomtalanítás lebonyolítására. Ezt 

követően az önkormányzatnak szerződnie kell a közszolgáltatóval (STKH Kft) és így történhet 

meg a lomtalanítás.  

 

https://stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
https://stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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A háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban van lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen 

elhelyezheti hulladékát, feltétele, hogy a hulladék átadója az STKH működési területén 

bejelentett lakcímű (lakcímkártyával történő igazolás), hulladékszállítási díjtartozás 

nélküli lakos.  

Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a 

hulladékudvarban történik.  

 

A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban, továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében 

a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben 

keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal 

szerződött szervezet az intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős hatósági 

engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori 

törmeléklerakó rekultivációja, ezt követőn az utógondozás az önkormányzat feladata. 

 

Civil kezdeményezéskén az önkormányzat támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok, kesztyűk, 

szállítás) hulladékgyűjtési akciók is zajlottak a város területén. Ezúton is köszönjük a 

munkálatokban résztvevők a segítségét. A SZET Szentgotthárdi Kft-t több szeméttel teleszórt 

területet is megtisztított a közterület felügyelők jelzései alapján. 

 

Szentgotthárd közigazgatási területére vonatkozóan. 6 db bejelentés érkezett a hulladékradaros 

applikáción keresztül, amiből 4 esetben esett önkormányzati tulajdonú területre a lerakott 

illegális hulladék. Többek között ezen jelzést követően került sor a Farkasfai (0727, 0726/110 

Hrsz) illegális hulladéklerakó felszámolására nyertes pályázat elfogadását követően a 

megvalósítás megtörtént 2.934.843.-Ft. összegben.  

 

A használt sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak Pannon BioOlaj Kft. 

jóvoltából, egyrészt a város területén kihelyezett központi gyűjtőbe (a Május 1. út és Mátyás 

király utca kereszteződésében -1555/3 hrsz.- elhelyezett gyűjtőedényben), vagy 

háztartásonként gyűjtő tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos 

hulladék elszállítása minden páratlan hónap utolsó péntekjén történik. 

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

 

Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 

Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 

monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá a 

monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelentette. Szentgotthárdon 

az automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013-ban. 

A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt 2019-

ben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata mérőhálózat, 

illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el. 

http://levegominoseg.hu/
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Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel 

szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első 

fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től Szentgotthárdon 

az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók kötelesek (beépített 

belterületi ingatlan esetén) május 15-ig, (beépítetlen belterületi ingatlan és külterületi ingatlan 

esetében) június 15-ig, illetve a második kaszálásról pedig szeptember 15-ig gondoskodni. Ha 

az ingatlan tulajdonosa, használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre 

való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó 

költségére és veszélyére rendbe hozattathatja. A 2020. évben 47 ingatlan tulajdonosát szólította 

fel a hivatal végzéssel a kaszálásra, illetve 28 ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére 

is sor került. A rendelet alapján a tavaszi-nyári határidő elmulasztásából adódóan az idei évben 

is elkezdődött az ingatlantulajdonosok felszólítása, eddig 27 db felszólítás került kiküldésre 

melyből 13 esetben volt szükség kényszerkaszálás elrendelésére. Vas Megyei Kormányhivatal 

Földhivatalának hasznosítási és mellékhasznosítási  kötelezettség elmulasztása miatt 13 

külterületi ingatlant jeleztünk az idei évben a beszámoló idejéig. 

 

3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

 

A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 

kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 

2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 

a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.  

Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatorna-

hálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat mihamarabb 

meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő csatlakozás 

lehetősége nincs meg, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik lehetővé a 

pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra 

Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális 

hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint 

készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a 

Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi hálózat. Az üzemeltető Vasivíz 

Zrt is vizsgálta megvalósíthatóság lehetőségeit, az előzetes megvalósíthatósági költségbecslése 

csak az önkormányzat rendelkezésére álló szennyvíz használati díjából való kiépítés 

lehetőségét nem teszi lehetővé. A kiépítés megváltozott pályázati kiírási környezetben, vagy 

egyéb forrás bevonásával történhetne meg. 

Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az 

alacsony lakosságszám miatt a megszokott szennyvízvezetéken összegyűjtött szennyvíz 

szennyvíztisztítóban tisztítása rendszer kialakítására mai ismereteink szerint nem lehet 

pályázatot nyerni, más megoldásban kell gondolkodni. Nagyobb esély lehetne pl. a most 

Apátistvánfalván pályázatból elinduló egyedi biológiai tisztításra – ennek látható eredményei 

üzemeltetési tapasztalatai 2021-2022-ben lesznek már, ezek alapján el lehetne indulni ebbe az 

irányba is.  
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A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállítása:  

A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 

2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a 

települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. A 

közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft., elérhetőségei: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 

Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-012, mobil: 30/701-77-97, 

e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató beszámolója jelen előterjesztés 

2. számú mellékletében olvasható.  

A beszámolóban a Lenti Hulladékkezelő Kft. a KSH által közzétett előző évi általános 

fogyasztói árindex mértékével növelt érvényesítését is kéri a nem természetes személyek felé. 

Ezen kérés megtárgyalására a soron következő képviselő-testületi ülésre készül előterjesztés. 

A közszolgáltatási szerződés határozott időre lett megkötve, érvényessége 2022. március 31-ig 

tart. 

 

A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A területet az önkormányzat az Őr-Nyék 

Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal közösen megvásárolta. A területet az 

Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza. 

 

4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített 

városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET 

Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön megbízások 

alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve allergén növények megjelenése 

esetén. A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján 

a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza 

közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A 

kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőnél”, ahol a behajtás 

korlátozása megvalósult) ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. A Zsidahegyi 

faluszépítő Egyesülettel szintén megtörtént a megállapodás megkötése önkormányzati 

tulajdonú területek parkfenntartási feladatainak ellátására vonatkozóan. 2016-tól az 

Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt hulladék összegyűjtésére is megállapodást 

kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal gyűjtik a fenti területen az 

elszórt hulladékot. Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek munkáját. 

 

A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik.  

A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 

hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. a fanyesedéket 

egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket 

pedig saját maga komposztálja. 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az eb 

tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat tiltott 

területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért 

veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos 

betegségek kialakulásához is vezethetnek. A  helyi környezetvédelmi rendeletünk alapján az 

állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek okozta 

szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére alkalmas 

egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat 

által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy 

kötelessége. Ebtartással kapcsolatosan 8 esetben történt bejelentés hivatalunk részére, az 

intézkedések során figyelmeztetésként a felelős ebtartásra lett a figyelem felhívva. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

feladatait az önkormányzat látja el megbízási szerződések útján. A Hársas-tó környezetében az 

idei évben komoly problémát okozott a hódok betelepülése, illetve a lucfenyők szúkártétele vált 

jelentőssé, amit kezelni kell a következőekben is. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is 

birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-

ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget 

is és ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Az idei évben a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége nyertes pályázatának köszönhetően ez idáig megvalósult 

az elektromos áramhálózat kiépítése, az önkormányzat pedig saját beruházásában a szennyvíz 

nyomócsövet építette ki a Strand területéig, amit remélhetőleg egy szennyvízátemelő 

megépítése is követni fog a következő évben. A 2020-as és az idei vízminták eredménye is azt 

mutatja, hogy a tó vize alkalmas a fürdőzésre. 

 

5. Zajvédelem: 

 

A beszámoló intervallumában vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk 

zajkibocsátási határértéket. Eljárás nincs folyamatban hivatalunkba érkezett zajkibocsájtással 

kapcsolatos bejelentés miatt. 

A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés funkcionál – az 

éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt hivatalos bejelentés sem érkezett.  

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 

figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 

(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi linkre 

kattintva érhető el: 

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

A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A környezetvédelmi 

programunk felülvizsgálatára a következő időszak vonatkozásában szükség lesz.  

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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II. A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

A helyi környezetvédelem- és természetvédelem szabályait a 15/2019 (IV.26.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza. 

 

1.) Kerti hulladék, avar égetése 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) 

bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezte a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Vagyis ettől az 

időponttól megszűntették a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek azt a 

jogkörét, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat önkormányzati 

rendeletben szabályozhassák. 

A Kormány 2020. december 2-án a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel 

összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletével úgy döntött, hogy az 

önkormányzatok kizárólag a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan időszakosan 

engedélyezhetik, meghatározhatják a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Ahol nem 

engedélyezik, vagy nem rendelkeznek róla, ott egész évben tilos a zöldhulladék égetése. 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény értelmében a 

veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig lesz 

érvényben, melynek naptári napját az igazságügyért felelős miniszter egyedi határozatával 

állapítja meg.  

Ezt követően kell a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

az avar és kerti hulladék égetésre vonatkozó helyi környezet- és természetvédelem szabályairól 

szóló helyi rendelet érintett paragrafusait módosítani, hatályon kívül helyezni.  

A helyi rendelet értelmében jelenleg az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban 

komposztálással történhet, a tűzgyújtás és égetés a fentiek figyelembevételével közterületen és 

ingatlanon belül szeptember 1-től április 30-ig heti két alkalommal, hétfői és pénteki napokon, 

8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós 

füstölés nem megengedett. 

 

2.) Üveggyűjtési pontok 

A helyi rendelet 3. sz. melléklete szerinti üveg-visszagyűjtési pontok 2021. 01. 01-től vannak a 

kijelölt helyeken. A rábatótfalui városrészen a Tótfalusi út a templom és az italbolt közötti 4054. 

hrsz-ú területen elhelyezett edényzet áthelyezésének kérésére érkezett igény. Az üveg-

visszagyűjtési pont új helye a Tótfalusi út Felsőpatak utca csatlakozásánál lévő kiszélesedő 

3882 hrsz-ú terület, a szennyvízátemelő mellett, megközelítőleg 180 m távolságra a jelenlegi 

üveg-visszagyűjtési ponttól (3. számú melléklet). 
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendelet melléklete már jelenleg is az 

önkormányzati rendelet részét képezi, annak egy pontja kerül módosításra. Az üveggyűjtő 

konténer áthelyezésével a helyi, felhasználói igény kerül megvalósításra.  

Gazdasági, költségvetési hatása: az áthelyezés költségéért fizetni kell, ugyanakkor 

gyakorlatiasabb üzemeltetés várható. 

Környezeti  következménye: a szelektív hulladékgyűjtésnek a környezet állapotának 

fenntartása, megőrzése a célja, így ezen rendeletmódosítás is ezt szolgálja.  

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi helyzet. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a helyi környezetvédelem- és természetvédelem 

szabályairól szóló környezetvédelmi rendeletet módosítását továbbá Szentgotthárd város 

környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 

határozza meg: ..... 

 

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 06. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

  



 
39 

Előterjesztés 1. számú melléklete
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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Előterjesztés 3. számú melléklete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 1.  valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletét helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 

 

2.§ E rendelet a 2021.10.01. lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 
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3. melléklet 

(módosítás félkövér betűtípussal) 

 

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon 

 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget: 

1. a 1298/3. hrsz-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 

 

Üveg-visszagyűjtési pontok: 

1. az 1069/4. hrsz-ú terület (a Mártírok útja 1-3 /jelenleg Goods Market/ – Club 3 Vendéglő 

közötti terület); 

2. P+R parkoló bejárata (1425/9 hrsz; 

3. az 1572. hrsz-ú terület (volt buszpályaudvar területe); 

4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utcai pékség melletti terület); 

5. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca - Felső u. kereszteződése); 

6. a 2240. hrsz-ú terület (Rábafüzes, Déryné utcai park); 

7. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza Fő u., a buszváró épülete mellett); 

8. a 4054. hrsz-ú terület (Rábatótfalu, Tótfalusi u. – a templom és az italbolt közötti terület) a 

Tótfalusi út Felsőpatak utca csatlakozásánál lévő kiszélesedő 3882 hrsz-ú terület; 

9. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, Máriaújfalui u., a bolt előtti parkoló); 

10. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa, autóbusz-forduló melletti terület); 

11. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, Zsidai u. – Szépvölgyi u. csatlakozásánál, a bolt melletti 

terület); 

12. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegy utca). 
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Indokolás 

Az 1. §-hoz: a lakossági, felhasználói igény figyelembe vétele miatt módosult az üveg-

visszagyűjtési pont helyszíne. 

2. §-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás és a 

közszolgáltatóval történő egyeztetés miatt célszerű ebben az időpontban. 
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Tárgy: A SZEOB éves beszámolója. 
 

B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó 

tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az 

intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az 

előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, 

mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt szempontoknak 

megfelelően készült. 

 

Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot 

megfelelve a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely 

kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt. Továbbá a szakmai munkaközösségek 

működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező 

továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. 

A dokumentum tájékoztat továbbá az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső 

kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás 

lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába 

járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi 

dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 

  

Az anyagból kiemelendő, hogy az intézmény évek óta súlyos óvodapedagógus hiánnyal küzd. 

Ez a probléma sajnos országos szintű, amire a fő megoldást nem kizárólag helyi szinten kell 

keresni, de a lehetőségeinkhez képest mindent meg kell tenni, hogy vonzóbbá tegyük 

intézményünket. Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótolta az 

intézmény. A 2020. augusztusában megjelent kormányrendelet kimondta, hogy 

óvodapedagógus hiányának megoldására nevelő oktató munkát közvetlen segítők is 

rendelkeznek gyermekfelügyeleti felelősséggel, így a kialakult üres óvodapedagógusi állásokat 

pedagógiai asszisztensek alkalmazásával oldották meg. Mindezek ellenére több csoportban is a 

vezetők konkrét csoportban töltött idejének elrendelésével, túlórákkal, eseti helyettesítésekkel 

tudtuk megoldani a 12 órás nyitva tartás mellett a gyermekek ellátását, felügyeletét.  

 

Mindezen személyi feltételek hiányából adódó nehézségeket tovább tetőzte az egy éve 

kialakult veszélyhelyzet. Nagyon sok kolléganő betegség miatt tartós távolléten volt, a 

helyettesítésüket intézményen belül oldották meg. A járványügyi helyzet rendkívüli helyzetbe 

hozta az egész intézményt. Sokkal szigorúbb, felelősségteljesebb magatartásformát várt el az 

intézmény valamennyi dolgozója, gyermekei, szülei részéről. Magyarország Kormánya a 

kialakult járványhelyzet miatt március 8-tól elrendelte az intézmények bezárását, majd másnap 

bejelentette a gyermekfelügyelet kötelező megoldását. A járványhelyzettel összefüggésben a 

tavalyihoz hasonlóan megnőttek az adminisztrációs feladatok, hiszen napi szintű jelentési 

kötelezettsége volt az intézménynek. 
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2021 nyarán az Önkormányzat pályázatot nyert a SZEOB Játékvár Óvodája 

fűtéskorszerűsítésére és a 11. csoport vizesblokkjának felújítására. A munkálatok már 2021 

augusztusában elkezdődtek és a fűtési szezonig lezárulnak. A SZEOB Tótágas Bölcsőde 

férőhely bővítésére elnyert pályázatának munkálatai sajnos még nem kezdődhettek el, 

ugyanis már a második közbeszerzési eljárás zárult eredménytelenül. 

 

 A 2021 januárjában megjelent jogszabály szerint a bölcsődékben dolgozók távollétét 

helyettesítő dolgozót minden esetben helyettesítési pótlék illeti meg. Így az aktív dolgozó 

többletfaladtát elismeri a törvényalkotó. 

 

Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre súlyosabb betegsége folyamatosan 

pedagógiai asszisztens, illetve hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli.  

 

2021 márciusától állandó udvari munkás segíti az intézmény munkáját. Az udvar és az épület 

tisztántartásában, rendezettségében sokat segített egy állandó intézményi gondnok alkalmazása 

- az intézmény köszöni a fenntartó támogató hozzájárulását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

„SZEOB Intézményvezetői beszámoló a 2020/2021-es nevelési évről” c. beszámolót az 

előterjesztés 1. sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………………………………. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 06.   

          Huszár Gábor 

                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt 

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

22-es tanév bérleti díjához, vagy a kérelemben részletezett beruházás költségeihez.  

 

 

A Tankerületi központ leírja, hogy a fenntartásában lévő Takács Jenő Alapfokú Művészeti 

Iskola képzőművészeti ágának elhelyezésével akadt problémájuk. Az eddig a Széchenyi 

Iskolában kialakított műhelyből(tanteremből) ki kellett költözni, mert az iskola új fenntartója a 

Szombathelyi Egyházmegye az átvett általános iskolai iskolaépületben az oktatás átszervezése 

miatt kénytelen igénybe venni ezt a termet is. A Tankerületi Központ a saját fenntartásában 

lévő képzőművészeti képzés számára nem talált más helyet csak a Széll K. tér 23. alatti a 

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában lévő emeleti helyiséget ami 72 m2 területű és 

ezért 158.750 Ft/hó összegű bérleti díjat fizet. Azt kéri az önkormányzattól, hogy ennek az 

összegnek egy részét vagy a levele szerint a helyiség kialakítására fordított 1,8 millió Ft 

beruházási költség egy részét  fizesse ki.  

 

A képzőművészeti ágazat elhelyezésének problémáiról néhány hete tudomásunk van, kerestek 

volna önkormányzati ingatlant is ehhez de megfelelőt nem találtak – ezek után jutottak erre a 

megoldásra.  

 

Akkor amikor az iskolák fenntartása nem önkormányzati feladat, ráadásul Szentgotthárd Város 

önkormányzatától korábban az iskolák fenntartásához való szolidaritási hozzájárulásként, (ma 

más címen) de több mint 200  millió Forintot vontak el nem könnyű indokolni, hogy a 

közoktatási feladat végzéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez miért járuljunk hozzá. 

Azt sem szabad elfeledni, hogy több önkormányzati tulajdonban álló iskolaépület van a 

tankerületi központ vagyonkezelésében – a sajnálatosan csökkenő gyermeklétszám mellett 

mégsem lehet elhelyezést találni. Amikor erről az iskola képviselőivel egyeztettünk még arról 

volt szó, hogy amennyiben sikerül elhelyezést találni akkor ezt úgy fogják majd megcsinálni, 

hogy egy olyan képzőművészeti közösségi tér jön létre, ahol az iskolai képzés mellett civil 

szervezeteknek, képzőművészeti tevékenységhez kedvet érző szentgotthárdi polgároknak is 

lehetőségük lesz szervezett keretek között tevékenykedni. Ilyen körülmények között az 

önkormányzat majd tud bizonyos hozzájárulást teljesíteni - de ebben az esetben ez a műhely 

majd egyszerre lesz egy szentgotthárdiak számára képzőművészeti tevékenységre lehetőséget 

adó közösségi tér és az iskolai képzés helye. Akkor azt mondtuk, hogy  ilyen formában esetleg 

meg lehet találni a finanszírozáshoz való hozzájárulás módját is. Az egyeztetések idején még 

havi 50,000.- Ft hozzájárulásról volt szó abban a konstrukcióban. 

 

Álláspontom szerint támogatást csak ebben az esetben tudunk adni. Ehhez szükséges lesz egy 

együttműködési megállapodás mely szerint a bérbe vett helyiség egyúttal a Szentgotthárdi 

képzőművészetet szolgáló közösségi tér is, ahol az oktatási feladatokat nem veszélyeztetve a 

helyiséget szervezett körülmények között képzőművészeti képzés és képzőművészeti 

tevékenység folytatására is biztosítani fogják szentgotthárdi civil szervezeteknek és 

polgároknak. 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

A városban fontos a művészetoktatás folytonossága és fontos a képzuőművészeti 

tevékenység irént érdeklődő szentgotthárdiak számára is egy ilyen jellegű közösségi tér 

biztosítása.. Az Önkormányzat elkötelezett ebben az irányban és a jelenlegi helyzetben 

ezt a segítséget tudjuk megadni.  

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

feltételek? 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében nincs tervezve ilyen összeg, amennyiben a 

Testület a kérelmet támogatni kívánja, a forrást megjelölni szükséges. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A finanszírozásnak folyamatosnak kell lennie, így ezt az éves költségvetésben tervezni 

kell. Ugyanakkor a finanszírozás csak egy Együttműködési Megállapodás esetén 

folytatódik. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Az Intézménynek önerőből kell, hogy előteremtse a bérleti díjat. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathely Tankerületi 

Központ kérelmét abban a formában tudja  támogatni, hogy a helyiségre az oktatási 

tevékenység mellett egy  külön együttműködési megállapodás keretében szervezett 

formában, az oktatási tevékenységet nem zavarva szervezett keretek között szentgotthárdi  

civil szervezetek és szentgotthárdi polgárok részére is rendelkezésre áll képzőművészeti 

tevékenység végzéséhez.  Szentgotthárd város Önkormányzata az idei költségvetésben az 

év végéig hátralévő időre havi 50.000, - Ft -ot elkülönít a bérleti díj megfizetéséhez de 

ennek tényleges kifizetésére az együttműködési megállapodás aláírását követően kerül sor. 

Az összeg kifizetése a ………… terhére történik. 
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B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Tankerületi 

Központ támogatás iránti kérelmét forráshiány miatt nem tudja  támogatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

        

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 08.  

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Új sportcsarnok öltöző berendezésének beszerzése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentgotthárdi Sporttelepen a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 2012-ben TAO támogatás 

felhasználásával egy sportcsarnok építésébe kezdett, amelynek munkálatai - többéves kihagyást 

követően - 2020-ban folytatódtak. Nagy öröm a város számára, hogy ez a hosszú folyamat az 

idei évben befejeződött és 2021-ben a sportolók és sportkedvelők használatba vehetik az új 

létesítményt. Az új csarnok megfelelő sportolási lehetőséget biztosít a helyi sportolók, iskolák 

számára és egyéb rendezvényeknek is ideális helyszínül szolgálhat. A sportcsarnok léte 

önmagában is nagyon fontos Szentgotthárd sportéletében, ezáltal jelentősen növekedett 

városunk létesítménykínálata.  Az épület megkapta a szakhatósági hozzájárulásokat, így 

használatbavételi engedéllyel rendelkezik.  

 

A V/94/2021. számú polgármesteri határozat értelmében 2021. június 16-án Önkormányzatunk 

visszavásárolta a Szentgotthárdi Kézilabda Klubtól a 93/2 hrsz-ú ingatlant (a sporttelepet, 

melyre a Klub felépítette az említett sportcsarnokot.) A tulajdonjog átvezetése a Földhivatalban 

is megtörtént. 

További terveink között szerepel az is, hogy a felépítmény, azaz a sportcsarnok ami a beruházó 

Szentgotthárdi kézilabda Klub tulajdona is Önkormányzatunk tulajdonába kerüljön. Erre 

lehetőséget ad a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § 

(6) bekezdése, miszerint ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, az üzembe helyezést követő 30 napon 

belül a tulajdonos helyi önkormányzat részére átadható az épület. Továbbá ebben az esetben a 

magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket sem kell alkalmazni. 

Ennek a feltétele, hogy a sportcsarnok tulajdonosa kezdeményezze a sportcsarnok átadását. 

 

A sportcsarnok tulajdonosának a feladata lesz annak üzemeltetése. Az üzemeltetéshez az egyik 

legnagyobb hiányosság, hogy jelenleg az öltözők nincsenek bútorokkal berendezve, jelen 

előterjesztés pozitív elbírálása esetén ehhez szeretnénk forrást elkülöníteni. Az üzemeltetés a 

bútorok nélkül kivitelezhetetlen, továbbá addig nem kaphat hitelesítést a pálya a Magyar 

Kézilabda Szövetségtől sem, amíg ez a probléma nem oldódik meg. (Természetesen semmilyen 

sportrendezvényt nem lehet öltöző nélkül tartani.)  A hitelesítést követően a csarnok bérbe 

adható, így megkezdheti működését. Természetesen csak abban az esetben kívánjuk öltöző 

bútorokkal berendezni a sportcsarnokot, ha az Egyesület a fentiekben részletezettek szerint 

átadja az Önkormányzat javára a létesítményt. 

 

A bútorzatra kértünk be árajánlatot, amit az 1. számú melléklet tartalmaz. A bruttó 3.104.400,- 

Ft -os árajánlat alapján 2 db sportolói öltözőt és további 2 db játékvezetői öltözőt tudunk 

berendezni, az eszközök beszerzése azért is nagyon fontos, mert ennek függvénye a csarnok 

megfelelő üzemeltetése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 
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A csarnok megfelelő üzemeltetéséhez elengedhetetlen a szükséges eszközök beszerzése, 

a tulajdonjog változásával lényegében saját célra vásároljuk az eszközöket, ugyanakkor, 

ezt a költséget az Önkormányzatnak kell finanszírozni.  

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

feltételek?  

Az önkormányzat 2021-es költségvetési koncepciójában nem szerepel hasonló 

költségelem. 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincsen kockázata, hiszen az összeget elkülönítjük és re3ndelkezésre tartjuk arra az 

esetre, haa a sportcsarnok tulajdonjoga az önkormányzathoz kerül.  

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Nem lehet megfelelően üzemeltetni a létesítményt, a szükséges berendezéseket más 

forrásból – például pályázati forrásból – (amilyen pályáz6at viszont jelen pillanatban nem 

ismert) kell megvásárolni, ami késlelteti a csarnok használatát és bérbe adását. 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Kézilabda Csarnok 

(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. szám alatt) öltöző bútorainak beszerzésére bruttó 3.104.400, 

- Ft-ot különít el ……………………… terhére, amit abban az esetben lehet felhasználni, ha a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub átadja a sportcsarnokot Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 06. 

 

                    Huszár Gábor 

                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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1.számú melléklet 
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE tekeszakosztály kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi VSE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. 

(Lásd: 1. számú melléklet.)  

 

A szentgotthárdi tekecsapat a tavalyi évben az eddigi legjobb eredményét elérve a 4. helyen 

végzett a teke Szuperligában (legmagasabb osztály hazánkban), ennek a kiváló eredmények 

köszönhetően a gotthárdi csapatnak lehetősége van az európai NBC kupában való részvételre. 

 

Az NBC kupát idén Németországban Lorsch városában rendezik, amely közel 900 km-re 

található városunktól. A tekében három nemzetközi kupa van a nemzeti bajnokságokban 

élmezőnyben végzett csapatoknak. A bajnokcsapatok a Világ-kupán, a második helyezettek az 

Európa-kupán, a harmadikok és negyedikek pedig az NBC-n csapnak össze. Az idei viadalon 

12 ország 20 csapata fog versenyezni a bajnoki címért, az előzetes esélyeket nehéz megtippelni, 

de a helyi tekések mindent megtesznek, hogy méltón képviseljék Magyarországot és 

Szentgotthárdot. Mivel a magyar 3. helyezett csapat nem tudta vállalni a szereplést ezért kérték 

fel a szentgotthárdi csapatot a részvételre, a tavalyi évben a járványhelyzet miatt a nemzetközi 

kupák is elmaradtak, ezért mindenki részéről nagy a várakozás az esemény iránt.  

 

A verseny költsége kb. 3.000.000, - Ft, ami a következőkből tevődik össze: utazás, szállás, 

étkezés és egyéb költségek, amelynek a költségeit az egyesületnek, illetve a versenyzőknek kell 

fedezni. A nagy távolság mellett, mivel a környék kevés szálláskapacitással rendelkezik, ezért 

a szállásárak rendkívül magasak. A szükséges önrészhez a felét a csapat szponzori és egyéb 

bevételekből finanszírozni tudja, azonban a másik részhez az Önkormányzat segítségét kérik. 

 

A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetközi NBC kupán való 

induláshoz segítse a csapatot, a csatolt kérelem tartalma alapján 1.500.000, - Ft-ot az egyesület 

számára biztosítani szíveskedjen. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

13. Mi indokolja, miért szükséges?  

A helyi egyesület sportágában az eddigi legrangosabb versenyén vehetne rész, azonban 

a részvételhez anyagi támogatásra van szükségük. Csapatsportágban szentgotthárdiak 

még soha nem értek el olyan eredményt, ami nemzetközi kupaszereplésre jogosította 

volna őket – ez most nagyon komoly sikernek számít. Az önkormányzat korábban is sokat 
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tett ezért a sportágért – különösen néhány éve amikor kiépítette az európai szinten is 

jegyzett pályát és komolyan részt vesz annak fenntartásában. Ilyen szempontból azt is 

mondhatnánk, hogy „beérett a közös munka” és a csapat egészen magas, most már 

Európában jegyzett szintre jutott. Ha azonban nem tudnak elmenni erre a tornára, akkor 

az eddigi dolgok értelme ha úgy vesszük: szinte megkérdőjeleződik.  

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

feltételek? 

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében nem szerepel ilyen támogatás, a 

sporttámogatási keretet a Bizottság részben már felosztotta, a maradék összegről a 

mostani bizottsági ülésen dönt. A nemzetközi tornán európai szinten való versenyzés 

lehetősége minden pozitívuma ellenére komoly megterhelést jelent az önkormányzati 

költségvetésnek. A bajnokság 3. helyezettje – amely csapat nem tudja vállalni a 

részvételt - szintén egy kisvárosi csapat korlátozottabb pénzügyi – támogatási 

lehetőségekkel. A bajnokság élén végzett csapatok nagyvárosok egyesületei – 

amennyiben önkormányzati támogatásra szorulnak, akkor ott azt bizonyára sokkal 

könnyebben meg tudják adni. Ez az összeg egy nyolcezer fős településen jelentős 

tételnek számít. 

15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Az Egyesület önerőből kell, hogy előteremtse az induláshoz szükséges anyagiakat, ha ez 

nem sikerül nem tud részt venni a versenyen. 

18. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

 

C. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály kérelmét támogatja és a szakosztály számára az európai NBC kupán való 

induláshoz 1.500.000, - Ft támogatást biztosít a ………… terhére.. 

 

D. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály  NBC kupán való induláshoz szükséges támogatás iránti kérelmét 

forráshiány miatt nem tudja  támogatni. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 08. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Helyiségbérleti szerződés megszűntetése, Petrovics István.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 09. 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Előzmények 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a Szentgotthárd, Hunyadi 

u. 14. sz. alatti, 1572 hrsz-ú ingtalan (korábbi buszpályaudvar), mely ingatlanon található 

épületben Petrovics István egyéni vállalkozó (8229 Csopak, Paloznaki u. 8/B.) bérli a 85 m2-

es vendéglátó üzlethelyiséhget. 

Petrovics István a 2021.08.23-n küldött kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben 

kezdeményezi a 2004. május 28-n kelt bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, visszamenőlegesen 2021.06.30-val.  

A kérelem indoklást nem tartalmaz, de szóben elmondta, hogy a pandémia és az alkalmazotti 

hiány (munkaerőhiány)  végett nem tudta nyitva tartani az üzlethelyiséget.  

A bérleti szerződés határozatlan időtartamú, felmondási idő nincs kikötve. 

 

A tulajdonos önkormányzat  lehetőségei 

A szerződés kötés időpontjában érvényes, lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Tv. 28.§- a alapján:  

„(1) A bérlő a határozatlan időre kötött szerződést bármikor felmondhatja. 

(2) A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 

napnál.” 

Ez a paragrafus 2014.III.14-től hatálytalan. 

 

A PTK alapján: 6:339. § [A bérleti jogviszony megszüntetése rendes felmondással] 

(1) A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja 

a) napi bérleti díj kikötése esetén bármikor, egyik napról a másikra; 

b) heti bérleti díj kikötése esetén a hét végére, legkésőbb a hét első napján; 

c) havi bérleti díj kikötése esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig; 

d) hosszabb időszakra kikötött bérleti díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, 

legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig. 

 

Amiben dönteni kell: A közös megegyezéssel történő szerződésbontásra a bérlő által kért 

időponttól kerüljön-e sor, vagy más időpontban. 

Elvileg lehetőség van ezt  későbbi időponttal is megállapítani a fenti rendelkezések alapján– pl. 

a benyújtást követő hónap végére (2021. szeptember 30-val). Ugyanakkor annak sincs 

akadálya, hogy a felajánlott közös megegyezéses megszüntetést elfogadjuk. A bérlő sok éven 

keresztül bérelte az üzlethelyiségünket, bérleti díj elmaradása nem volt, a ma jellemző 

munkaerőproblémák miatt a helyiséget nem tudja használni, az hónapok óta zárva van már.  

 

A megüresedett helyiséget az ingatlan állapotára tekintettel nem javasoljuk bérbeadásra 

meghirdetni. Így a teljes ingatlan buszpályaudvar épülete üres lesz. Az intalan fejlesztése 

szükségessé vált, mely a szomszédos Kaszagyár területével együtt fejlesztendő terület.  

Továbbá a férfi-női mosdó, wc kritikán aluli állapotban van, 2 éve újíttattuk fel, de azóta ismét 

széttörték a wc csészéket, csapok nem működnek, s nagyon elhanyagolt állapotúak. Ezzel most 

ez a probléma is meg fog szűnni. 
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Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 

14. sz. alatti, 1572 hrsz-ú épületben lévő 85 m2-es üzlethelyiségre Petrovics Istvánnal, egyéni 

vállalkozóval 8229 Csopak, Paloznaki u. 8/B. 2004. május 28-án megkötött és azóta többször 

módosított- határozatlan idejű - bérleti szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre 

kerüljön 2021. június 30. napjával. A rezsiköltésgeket eddig a napig Petrovics István köteles 

rendezni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

Szentgotthárd, 2021. augusztus 26. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség 

bérleti szerződés módosításának kérelme.      

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 09. 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Előzmények: 

 

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

fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011.10.21-n megkötött, bérleti szerződés 

módosításához az előző, 2021.08.12-i ülésén hozzájárult. 

 

A legfőbb változás, hogy Papp Zoltán bérlő  kezdeményezte a bérleti szerződésének 

megszüntetését -illetve a szerződés módosítását: ő kilépne a szerződésből, és helyette Papp 

Nikolett 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 6/A. 2/6. sz. alatti lakos, mint új bérlő lépne be a 

szerződésbe, aki kozmetikai tevékenységet végezne. 

Az elfogadott határozat: 

  

A képviselő testület 32/2021. számú határozatával támogatta is a módosítást.: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2015. április 20-n 

egységes szerkezetbe foglalt és azóta módosított Bérleti szerződés 2021.09.01-től történő 

módosításához az előterjesztés 3.sz. mellékletét az alábbi pontosítással fogadja el: 

 

„2./ Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 247/2011. számú határozata 

alapján a bérbeadó bérbe adja a bérbevevők pedig bérbe veszik az 1./ pontban körülírt 

üzlethelységet, - a 25 m2-es pincehelyiség kivételével” 

 

„4./ A bérleti szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3./Szerződő felek 1./ pontban megjelölt helység bérleti díját kölcsönösen és egybehangzóan 

2021. szeptember 1-től havi 100.000 Ft+27 % ÁFA, összesen 127.000.-Ft összegben állapítják 

meg, mely összeg nem tartalmazza a használaton kívüli 25 m2-es pincehelyiség díját, 

amennyiben a pincehelyiség használatba kerül, úgya bérleti díj módosul. Bérbevevők a bérleti 

díjat negyedévente előre, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig kötelesek a 

bérbeadónak szabályosan kiállított számla ellenében az OTP Bank NYrt. Szentgotthárdi 

Fiókjánál vezetett 11747068-15421481 számú számlájára befizetni.” 

 

A Képviselő - testület a korábban átalakításra került női és férfi mosdó visszaállítási 

kötelezettségétől eltekint, a bérleti szerződés megszűnésekor nem igényli annak visszaállítását.   

 

Jelenlegi helyzet: 

 

Papp Nikolett a 2021. 08. 24-n iktatott levelében jelezte (1.sz. melléklet), hogy a bérleti 

szerződés megkötésétől eláll, melyet a jelenlegi bérlő Merkli Bernadett  is tudomásul vett, így 

2021.09.01-től ő lesz az egyedüli bérlője az ingatlannak, így már ebben a formában került 

aláírásra a Bérleti szerződés módosítás (2.sz. melléklet) , melyet a testületnek utólagosan jóvá 

kell hagynia.  
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Végezetül Merkli Bernadett a ..2021. 08. 26-án kelt levelében jelezte, hogy a bérleti szerződést 

2021.11.30-val rendes felmondással felmondja (3.sz. melléklet). Tehát az üzlethelyiség 

megüresedik, bérbe adható. 

 

Korábban a helyiségről az alábbiakat írtuk: 

Az üzlethelyiség 2011-ben került bérbe adásra, mely helyiség korábban cukrászdaként 

funkcionált, férfi-női mosdó helyiségekkel, továbbá raktárként használható pincerésszel. A 

tulajdoni lap szerint az ingatlan területe 62 m2, viszont az alaprajzok szerint a földszint és pince 

összesen 92 m2. 

Az üzelthelyiség sepciálisan lett megépítve, a földszinti üzlettér 41,78 m2, férfi-női mosdó egy 

fél szinttel magasabban helyezkedik el, mely 15,62 m2 (ez lett átalakítva masszázs, kozmetikai 

helyiséggé), a „földszint” összesen: 57,4 m2, majd egy fél szinttel lejjebb a takarítószer tartó, 

közlekedő-dolgozói mosdó: 9,57 m2, és innen nyílik lejjebb a pinceszint: 24,86 m2. . 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

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

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 

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

helyiségekről. 

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

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

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

meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

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

pályázatokat elbírálja.  

(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

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

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

bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 

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

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

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

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

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

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

indokolni nem kell.  

 

A helyiség könyv szerinti bruttó forgalmi értéke az 5 millió forint összeget meghaladja. 

A bérleti díjra vonatkozóan:  

A helyiség bérleti díjára vonatkozóan 2011-ben is, amikor hirdetve volt bérbeadásra az ingatlan, 

azt mondtuk, hogy ennek az  üzletnek egy meghatározott összeg a bérleti díja és nem 

négyzetméterenkénti bérleti díjat határoztunk meg. 

A Hunyadi úton (is) 15-20 m2-es helyiségek akár 100.000.-Ft-ért is bérbe adnak ezért 

javasoljuk, még ha a pince résztől is eltekintünk a valóságban 67 m2-es de tul. lap szeint 62 

m2-es üzlethelyiséget 140.000.-Ft+ÁFA, összesen 177.800.-Ft áron bérbe adni.   (az üzlettér 

42 m2, továbbá a két mosdó-wc helyiség ami át lett alakítva masszázs helyiséggé az 15 m2.) 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2015. április 20-n 
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egységes szerkezetbe foglalt és azóta módosított Bérleti szerződés jelen előterjesztés 2.sz. 

melléklete szerint 2021.08.25-n kelt módosítását.   
 

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

3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 

……………….……………..Ft/hó+27% Áfa, összesen: .......................Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.  

A bérleti jogviszony várható kezdő időpontja 2021.12.01. 

A pályázat beérkezésének határideje 2021. október 12.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. októberi testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

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

történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 

bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

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

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki. Amennyiben a megadott határidőig 

pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének határideje 2021.11.08-ra módosul, s 

a pályázatok elbírálásának határideje: 2021. novemberi testületi ülés. 
 

Határidő a közlésre azonnal,  

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

Szentgotthárd, 2021. augusztus 26. 

             

           
Doncsecz András 

                          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók, illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres 

anyagi segítséget.  

 

 

AZ IDEI FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZÁS 

 

2021. augusztus 26-án tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2022. évi fordulóról. A 

kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 

 

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, 

hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójában a települési 

önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő 

csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 

rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- és a felsőoktatási intézményi támogatás.  

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 

települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 

alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
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részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény „lakóhely” 

fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud igazolni.) 

   

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben, 

mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat.  

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 

keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A pályázatokat, illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa 

rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes 

települési önkormányzat hivatalánál benyújtani. 

 

A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat 

visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 01. (postabélyegző). 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően kiírják a pályázatot a jelenlegi 

felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 



 
77 

 

Az ösztöndíj időtartama: 

• "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. 

tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve); 

• "B" típusú pályázat: Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév. Az 

ösztöndíj folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév első féléve). 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell 

elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2021. december 06. A 

települési önkormányzat 2021. december 08-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 

szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –Bursa rendszeren 

keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint 

döntésének indoklásáról. 

 

Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet, 

egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az 

ösztöndíjban támogatottak létszámát az Önkormányzat határozza meg „A” típusú és „B” 

típusú pályázat esetén is. 

 

 

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ülésen dönt a támogatni 

kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről is.  A támogatás fedezetét a 

2022. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 

 

Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 

Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázatot benyújtott diákokat, a 

már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, évek óta összesen 10 főt. A támogatás mértéke 

éveken keresztül 1.000,- Ft/fő/hó - 2.000,- Ft/fő/hó volt, majd 4.000,- Ft/fő/hó, 2015. évtől 

5000,- Ft/fő/hó. Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma: 

2020. év 10 fő 

2019. év 10 fő 

    2018. év 10 fő 

         2017. év 10 fő 

         2016. év 12 fő  

         2015. év 13 fő 
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A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt években 

Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből 10 főt 

támogatott 10 hónapig, 5.000, - Ft/hó/fő összeggel. 

 

A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat: 

• a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 

igazolások, még akkor sem, ha a pályázóknál környezettanulmány is készül a Közös 

Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinek segítségével; 

• az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg, 

• vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló tanulók, akiknek ez a kismértékű 

támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában összesen ……. 

(javaslat: 500.000,-)…………… Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 

2022. évi költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában  
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• az „A” típusú pályázat esetén  .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban, 

• a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban. 

Határidő : 2021. december 06. 

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

 

4.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok 

elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2021. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 

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

 

 

„B” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 03. 

 

                    Huszár Gábor 

                              polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2021. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Civil szervezeteket és 

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

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

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

szabályzatot, amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek érkeztek 

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

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

találhatóak.) 

 

I. CIVIL KERET (rendelkezésre álló összeg: 1.430.000,-) 

 

1. A SZEMLE Egyesület kérelme 

 

Az Egyesület a „Vitrin” alkotó-bemutató-közösségi térben tervez október, november és 

december hónapokban kiállításokat, bemutatókat, élményesteket. Szeretnék a Takács Jenő 

Alapfokú Művészeti Iskolában nevelkedett ifjú művészeket visszahívni, hogy bemutassák, 

hova vezetett művészeti pályájuk. Tervezik Sulics Anett diplomamunkájának bemutatóját, 

illetve a Szentgotthárd és térsége régen Facebook csoport által gyűjtött fotókat kiállítás 

formájában bemutatni, ezekből képeslapokat készíteni, illetve beszélgető estet hívnak életre a 

helyi fotók kivetítésével és élményfelidézésekkel.  

Az őszi programsorozat megvalósításához 198.000,- Ft önkormányzati támogatásra van 

szüksége az egyesületnek, a rendezvény összköltségvetése 303.000,- Ft.  

 

Az igényelt támogatás összege: 198.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

 

 

 

2. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme 

 

Az Egyesület november végétől december közepéig az adventi szeretet programmal szeretné 

enyhíteni az elszigeteltségben töltött elmúlt másfél év hatásait, amely különösen az idősebb 

korosztályt viselte meg. Feldíszítik az város adventi koszorúját, ajándékutalványt kapnak a 

legidősebb tagok, a „Tél szívében” címmel karácsonyváró műsort szerveznek a város nyugdíjas 

korosztályú lakossága számára, amelyet zenés esttel zárnak. A tavalyi évben a tervezett 
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program egy része elmaradt, ennek maradványösszegét is felhasználják, emellett pedig 

130.000,- Ft támogatást kérnek az önkormányzattól a 251.000,- Ft összköltségvetésű program 

megvalósításához.  

 

Az igényelt támogatás összege: 130.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

3. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme  

 

Keserű Balázs szentgotthárdi zeneszerző 25 évvel ezelőtt, 1996-ban írta meg a „Szentgotthárdi 

mise” c. oratórikus művét. Az ősbemutatót követő évben sajnos Balázs elhunyt. A klasszikus 

mise liturgikus tételei közé épített oratóriumban Jézus kínszenvedéseit dolgozta fel latin 

nyelven. Alkotása maradandó értékű, a Szentgotthárdi Értéktárnak is része. A mise teljes 

hanganyagát 1999-ben felvették és CD lemezen kiadták, azonban a példányok elfogytak. Az 

önkormányzat támogatását az újabb példányok előállításához kéri az Alapítvány. Ennek 

költsége 340.000,- Ft lenne (680,- Ft x 500 db). 

Ezen túlmenően az őszi hangversenybérlet sorozat megrendezéséhez is igényelnek támogatást 

a Civil alapból. A Capella Savaria koncertjére, a zene világnapja alkalmából rendezendő 

hangversenyre és a Budapesti Zeneakadémia hallgatóinak városlátogatására és hangversenyére 

összesen 110.000,- Ft támogatásra van szükségük.  

 

Az igényelt támogatás összege: 340.000,- Ft és 110.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. és 4.2.6. pontjának. 

 

4. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme  

 

Az Egyesület keretein belül működik a Szivárvány Kórus, amely tavaly ünnepelte 

fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy gálaműsort szerettek volna szervezni, 

azonban a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. 2020-ban 100.000,- támogatásban részesültek, 

amelyet az ide évben felhasználhatnak a programra, azonban a rendezvényt több elemmel 

szeretnék megtölteni a tavalyi tervhez képest, így további 100.000,- Ft támogatást igényelnek 

a Civil alapból.  

Szeretnék vendégül látni a meghívottakat, a plakátok és meghívók tervezése és nyomtatása is 

jelentős költség, emellett pedig a vendégkórusok útiköltségét és a zenész megbízási díját is a 

támogatásból tudná fedezni a Szivárvány kórus. 

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

5. A Szentgotthárd Énekegyesület kérelme  

 

Szentgotthárd Város Vegyeskara 2020-ig a Takács Jenő Zeneiskolában kapott helyett a 

próbákra és kottatára is ott volt elhelyezve. A Zeneiskola helyhiányra, Covidra, a kórusvezető 

személyének változására (az új vezető nem alkalmazottja az iskolának) hivatkozva a 

próbalehetőséget nem biztosítja a továbbiakban. 2021-től a Színházban vannak a próbák és a 

kottatárat is ott kellene elhelyezniük, hogy szükség szerint hozzáférhető legyen. Jelenleg 

dobozokban várnak jobb sorsra, mely hiányosság egy szekrény elhelyezésével pótolható lenne. 

A 2x2 méteres 40 cm mélységű, tolóajtós, a bútorokhoz illeszkedő szekrényre kapott 

árajánlatuk 130 000,- Ft. Elhelyezéséhez találtak alkalmas helyet, ami nem okoz fennakadást a 

Színház működésében. A beszerzést saját forrásból nem tudják megoldani, így az 
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önkormányzat támogatását kérik. A vegyeskar működése a város kulturális életében 

elengedhetetlen, a működéshez szükséges feltételek megteremtése fontos feladat.  

 

Az igényelt támogatás összege: 130.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

 

II. VÁROSRÉSZI KERET (kiosztható összeg: 350.000,-) 

 

1. Rábkethely Városrészi Önkormányzatának kérelme 

 

A városrész az idei karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan kéri a civil alap támogatását. A 

városrészen élők egyik legfontosabb közösségi eseménye a karácsonyi program, amely a tavalyi 

esztendőben a járvány miatt elmaradt. Idén még több programmal készülnek a szervezők, az 

éves keretüket a december 24-i pásztorének és a december 31-i évbúcsúztató megvalósításához 

szeretnék felhasználni.   

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 

szervezet/Városrész 
Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

javaslata 

I. CIVIL KERET 

SZEMLE Egyesület 
„Tárló” Kultúra és művészet 

helyi dimenziói program 
198.000,-  Testületi ülésen    

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület 
Adventi szeretet program 130.000,-  Testületi ülésen  

A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítvány 

Keserű Balázs CD-jének 

kiadása és koncertsorozat 
450.000,- Testületi ülésen 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület  

Szivirány kórus 10. jubileumi 

ünnepsége 
100.000,- Testületi ülésen  

Szentgotthárd 

Énekegyesület 
Tároló szekrény beszerzése  130.000,-  Testületi ülésen 
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Rendelkezésre áll:  1.430.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.008.000,- Ft 

II. VÁROSRÉSZI KERET 

Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata  
Karácsonyi program 350.000,- Testületi ülésen   

Rendelkezésre áll: 350.000,- Ft 

Beérkezett igény: 350.000,- Ft 

 

Egyéb információk 

 

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

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

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

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

Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, javaslataikat legkésőbb a testületi 

ülésen ismertetjük meg a képviselőkkel.  

 

 

 

A HARMÓNIA EGÉSZSÉGVÉDŐ KÖR KÉRELME:  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum keretein belül működő Harmónia Egészségvédő Kör azzal a 

kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a tavalyi évi támogatásból fel nem használt 

maradványösszeget, 46.716,- Ft-ot a szerződésben meghatározott cél helyett másra 

használhassák fel. Tavaly az őszi-téli egészségvédő programra nyertek támogatást, a 

maradványt ugyanerre a célra használhatták volna fel idén, azonban tartanak attól, hogy a 

későbbiekben esetleg ismét korlátozásokra kerülhet sor és nem lehet majd programokat 

szervezni. Ezért a 25 éves jubileumuk keretében megjelenő receptfüzet költségeihez szeretnék 

felhasználni a maradványösszeget.  

 

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

szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

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

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

városrészek és a civil szervezetek között. 
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2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Igen. 

  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 

Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

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

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

valószínűséggel nem kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból 

fenntartható.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően 

használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem, vagy 

legfeljebb más forrásból valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek.  

 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

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

utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

 

Határozati javaslat: 
        

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap 

keret terhére a(z) 

 

b.) SZEMLE Egyesület „Tárló” Kultúra és művészet helyi dimenziói program 

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

szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.    

 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület adventi szeretet program szervezésére irányuló 

kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. november 15-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.    
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d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Keserű Balázs CD-jének kiadására és 

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

Pénzügy 2021. szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

e.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szivárvány kórus jubileumi ünnepségének 

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

szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

f.) Szentgotthárd Énekegyesület tároló szekrény beszerzésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. szeptember 30-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére. 

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

g.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata karácsonyi program szervezésére 

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

Pénzügy részére fizetési határidőn belül kell eljuttatni.   

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Harmónia 

Egészségvédő Kör kérelmét, a 46.716,- Ft maradványösszeget a 25 éves jubileum 

alkalmából megjelenő receptfüzetre fordíthatják.  

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

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 10.  

 Huszár Gábor 

 polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző h. 
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1. sz. melléklet 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2021. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és 

osztja fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3. Támogatást kérhet elsősorban a 4. pontban meghatározottak szerint: 

a. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 

Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és eleget 

tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.  

b. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus egyházközösségek 

is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil szervezetek 

(kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.  

c. Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok 

d. városrészi önkormányzatok. 

 

4. Az alap az idei évben 4 keretből áll, amelyekre az alábbiak szerint lehet pályázni:  

4.1. Városrészi keret (2.450.000,-):1 

Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő 

civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi 

350.000,- Ft értékben  

a. a városrészen megvalósuló programokra 

b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre 

 
1 A V/58/2021. sz. polgármesteri határozattal elfogadott szabályzat értelmében a keretből már 

igényelhettek támogatást a városrészi önkormányzatok, a keret jelenleg rendelkezésre álló 

összege: 609.500,- Ft, amelyből 350.000,- Ft-ot Rábakethely, 159.500,- Ft-ot Máriaújfalu, 

Zsida-Zsidahegy 100.000,- Ft-ot használhat fel. 
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c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére, 

fejlesztésére, beruházásokra, felújításra, a környezet megóvására, 

szépítésére, illetve a városrészen élők igényeinek megfelelő – kellőképpen 

alátámasztott – egyéb projektek kivitelezésére  

A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező mellékletei mögé a 

szervezet köteles a megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról 

részletes költségvetést csatolni.  

A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 350.000,- Ft-os 

éves keretből finanszírozhatóak.  

4.2. Civil keret (2.150.000,-):2  

A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben 

megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, 

programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök 

beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

4.2.1. Kulturális feladatok 

a. Idősek napi programok szervezése 

b. Hangversenyek, zenei programok szervezése 

c. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

d. Mikulás, adventi, karácsonyi stb. programok szervezése 

e. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó stb.) 

f. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi 

programjának szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 

4.2.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak 

helyben megvalósuló) 

b. Egyéb oktatási feladatok szervezése 

4.2.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 

egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: 

prevenciós előadások szervezése stb.) 

4.2.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet 

tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése 

4.2.5. Szabadidősport szervezése 

a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 

4.2.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

 
2 Az első felosztásnál (2021. június 29-i testületi ülésen) ebből kiosztható arányos összeg: 

1.228.000,- Ft annak érdekében, hogy a szeptemberi felosztáskor is megfelelő összeg álljon 

rendelkezésre.  



 
88 

a. a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb 

értékeinek fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b. a város nevezetességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c. helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

4.2.7. Környezetvédelem 

a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás.  

 

5. A programok, rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál különös figyelmet kell 

fordítani a járványügyi helyzet aktuális jogszabályainak előírásaira, ajánlásaira. A 

rendezvényeket a szükséges óvintézkedések betartásával lehet megtartani.  

 

6. Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 

Támogatásigénylő lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és 

határidőre a Hivatalba, a civil referenshez történő eljuttatásával.  

    

7. A szervezetnek a támogatásigénylő lapjához mellékelnie kell: 

a. írásos kérelmet a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával 

b. beszámolót a szervezet előző évi tevékenységéről 

c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

szóló nyilatkozatot 

d. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 

 érintettségről 

e. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

30. §-a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött 

mérlegbeszámoló feladását igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus 

úton benyújtott beszámoló esetében az erről szóló igazolást. 

A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak 

megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell igazolni.  

 

8. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) 

véleményeztetni kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi 

előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. A 

Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. Amennyiben a 

Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  
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9. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást 

küld az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határidejét a civil 

referens úgy állapítja meg, hogy az teljesíthető legyen a döntéshozatalig. Amennyiben 

a megadott határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott 

kérelmet a Bizottságok és a Testület nem veszi figyelembe a döntés során.  

 

10. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről.  

 

11. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a civil szervezetek 

rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének vizsgálatára, továbbá 

előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős részét érintik.   

 

12. A benyújtott kérelmeket a Testület 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el. Az idei 

évben a korábbi, veszélyhelyzet alatti korlátozások okán egy benyújtási határidőt és egy 

megvalósítási időszakot jelöl ki a Testület.  

 

1. 

 

megvalósítási időszak:  

2021. június 1. – 2021. szeptember 30. 

 

Benyújtási határidő:  

2021. június 20. 16.00 óra 

2.  

 

megvalósítási időszak:  

2021. október 1. – 2021. december 31. 

 

Benyújtási határidő:  

2021. szeptember 10. 16.00 óra 

 

13. Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

14. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén 

a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 

15. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja.  

Az elszámolás menete:  

a. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően 

bizonylatokkal és írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott 

elszámoló lapon köteles igazolni.  

b. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 

maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi 
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határozat alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

terhére”. 

c. Az egyes programelemekhez kapcsolódóan elszámolható:  

▪ a program megvalósításához szükséges eszköz (pl.: kézműves foglalkozás 

alapanyag) 

▪ meghívók, plakátok készítése, nyomtatása 

▪ étel és italfogyasztás – kizárólag abban az esetben, ha a vendéglátás 

nyilvános és nem csak az adott egyesület tagjait érinti! 

▪ élelmiszer – kizárólag abban az esetben, ha az csomagba kerül (pl.: Mikulás 

csomag, időseknek szánt csomag)! 

▪ utazási költség – kizárólag nyári táborok és hátrányos helyzetű gyermekek 

kirándulása esetében! 

▪ a programok megvalósításához kapcsolódó egyéb kifizetések (pl.: 

sátorbérlés, színpad, előadói díj stb.)  

▪ beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kifizetések.  

d. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első 

írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor 

a támogatást köteles az Alapba visszafizetni.  

e. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, 

a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

16. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a. amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b. amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c. amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d. amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség 

áll fenn, illetve, ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség 

közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e. amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

17. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az 

összeggel emelkedik a következő évi keret.  

 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a polgármester a V/99/2021. számú határozatában 

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

elfogadott Városrészi keret szabályzata hatályát veszti.  

 

Szentgotthárd, 2021. június 14.        

            

                   Huszár Gábor 

                    polgármester 
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Tárgy: A Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő költségei 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 15- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 272/2017. képviselő-testületi határozatban hagyta jóvá 

a pályázat benyújtását az Őrség Határok Nélkül LEADER helyi akciócsoport által kiírt „Élhető 

Vidékért - Együttműködésen alapuló, komplex, az akciócsoport egész vagy jelentős részét 

lefedő közösségi célú projektek támogatása” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-4-17 kódszámú 

felhívásra. A projekt sikeres elbírálásban részesült, keretében az egykori Művelődési ház 

Kerthelyiségének helyreállítására nyertünk támogatást.  

 

A projekt hozzájárul a településképet meghatározó épületrész helyreállításához, így a már 

sikeresen megvalósított TOP „Zöld Város” - Várkert felújítását kiegészítve egy komplex 

fejlesztést tesz lehetővé.  

 

Az Önkormányzata legutóbb a 73/2020. számú határozatban vállalta a megemelkedett 

kivitelezési költségekkel járó, pályázati támogatás felett lévő összegek finanszírozását. A 

döntés értelmében kezdődhetett meg a munka 2020 őszén. 

 

A kivitelezés a végéhez érkezett és a sikeres projektzáráshoz szükség van az időközben 

felmerült kiegészítő munkák többletköltségeinek fedezetére. A vállalkozótól érkezett 

tájékoztatás alapján (1. számú melléklet) ez bruttó 3.796.284,- Ft-os kiegészítő munkát 

jelent. Az itt megjelölt összeg fedezetéül szolgál minden olyan költségre, mely a munkálatok 

során merültek fel és a tervezéskor még nem jelentek meg kiadásként, emiatt a pályázat 

költségvetését sem képezték. Jelentős része a nyugati oldalon lévő kerítés bontása és 

újjáépítése statikai problémák miatt, amely nem volt része a projektnek, akárcsak a cserépfedés 

a kerítésre és az ülőkék készítése és elhelyezése. A projektbe bevont műszaki szakemberek 

szerint a mellékletben felsorolt tevékenységek indokoltak, díjazásuk pedig megfelel az 

aktuális piaci árnak. 

 

A Kerthelyiség több évtizedet követően újulhatott meg ismét, így a jelen előterjesztés keretében 

vállalandó többletköltség garancia arra, hogy a város életében kiemelt jelentőségű helyszín 

ismét hosszú évekig állhat az itt élők rendelkezésére. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az „Élhető Vidékért - 

Együttműködésen alapuló, komplex, az akciócsoport egész vagy jelentős részét lefedő közösségi 

célú projektek támogatása” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-4-17 kódszámú, „Kerthelyiség 

felújítása” című pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült kiegészítő munkák 

költségét mindösszesen (bruttó) 3.796.284,- Ft összegben a …………… terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. szeptember 10. 

 

                                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
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