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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 

2022. január 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 101/2021. számú képviselő-

testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 4904 

hrsz-ú, 52.194 m2 területű, szántó és rét művelésű ágú belterületi ingatlant értékesítésre 

kijelölte és elrendelte az ingatlan eladási árának előzetes kalkulációjához szükséges forgalmi 

értékbecslés elkészítését. Az ingatlan eladási árának forgalmi értékbecslés alapján történő 

meghatározására jelen testületi ülésen fog sor kerülni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 126/2021. számú képviselő-

testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0444/2 

hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 területű erdő és rét megnevezésű külterületi ingatlant értékesítésre 

kijelölte. Az ingatlan eladási árának forgalmi értékbecslés alapján történő meghatározása jelen 

testületi ülés tárgyát képezi. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 66/2021. számú képviselő-

testületi határozatával elrendelte, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 2021.12.31. 

napjáig vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzati bérlakásokban a bérlők 

közvetlenül a vízműszolgáltatóval legyenek jogviszonyban és a vízdíjat  közvetlenül a 

szolgáltatónak fizessék. A szolgáltatóval való egyeztetések folyamatban vannak, az 

eredményéről szóló jelentés későbbi testületi ülés tárgyát fogja képezni.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 62/2021. számú képviselő-

testületi határozatával egyetértett a 8-as számú főút Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán 

utca kereszteződésben közvilágítás létesítésével. Az állami közútkezelővel a közvilágítás 

feltételeiről és költségeiről szóló egyeztetések megkezdődtek, az eredményéről szóló jelentés 

előterjesztésére későbbi testületi ülésen fog sor kerülni.  
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II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2022. JANUÁR 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

• 2022. január 17-én megtörtént az M8-as autóút és a szentgotthárdi új ipari parki feltáró út 

összekötés bekötő útjának kiépítésével kapcsolatos munkaterület átadás-átvételi eljárás. 

Beruházó: NIF Zrt., Kivitelező: Duna Aszfalt Zrt. 

 

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

konténeres vizesblokkokhoz az önkormányzati forrásból megvalósuló víziközmű 

bekötővezetékek kiépítése kivitelezési munkálatai. A kiépített rendszerek beüzemelésre 

az átemelő-, illetve nyomásfokozó szivattyúk elektromos hálózatra történő 

rácsatlakozását, illetve a vizesblokk kiépített hálózatra történő rácsatlakozását követően 

kerülhet sor. A kiépített új szennyvíz bekötővezeték a zsidai ravatalozó vizesblokk belső 

szennyvíz-hálózatának rákötésére is lehetőséget biztosít.   

 

• 2022. január 11-én helyszíni bejárást tartottunk a Máriaújfalui városrészen lévő 

sportöltöző épületében a vendégöltöző padozat süllyedésével kapcsolatos károk 

helyreállítására vonatkozó műszaki tartalom meghatározásával kapcsolatban. A 

meghatározott munkákra árajánlatot kértünk. Ajánlattevő: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Megtörtént a Városi Gondozási Központ épülete északi oldali (telekhatári) 

kerítésszakaszának felújítása. A déli oldali (utcafronti) kerítésszakasz felújítási munkái 

áthúzódtak az idei évre a kivitelező építőanyag beszerzési nehézségei, illetve kapacitás 

problémái miatt. Tervezett befejezési határidő: 2022. április 30. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

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

elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. Az úthelyreállítására benyújtott vis maior 

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

műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A támogatás elszámolását határidőben 

benyújtottuk az ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés 2021. december 14-én sikeresen 

lezajlott. A Zsidahegyi, Hegyi, illetve Felsőpatak utcai megcsúszott partfal 

helyreállítására benyújtott  vis maior támogatási kérelmeinket (3 db) csaknem teljes 

egészében támogatták. A partfal helyreállítással érintett projektek (támfal építések) terv 

és engedély kötelesek a tervezések jelenleg folyamatban vannak. A partfal helyreállítással 

érintett vis  maior támogatások elszámolási határideje: 2022. május 03. (Zsidahegyi utca), 

illetve 2022. június 21. (Hegyi utca, illetve Felsőpatak utca) 

  

• A Szentgotthárd város karácsonyi díszkivilágítása elemeinek leszerelési munkálatait 

befejeződtek. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• A Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos 

tervdokumentációt a tervező vízjogi létesítési engedélyezésre benyújtotta a vízügyi 

hatósághoz. A beruházás az önkormányzat a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések című felhívására TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 azonosítószámmal 

benyújtott sikeres pályázata keretében valósul meg. Tervező: SOLVEX Kft.  
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• A „Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű építési beruházásra beszerzési 

eljárást indítottunk. A beruházás az önkormányzat 2021. évi Zártkerti Programra 

benyújtott sikeres pályázata keretében valósul meg. Műszaki tartalma 2 db 15 m 

talpmélységű fúrt kút kialakítása tervezéssel, engedélyezéssel, illetve 7458,00 m2 

felületen belső úthálózat, bazalt zuzalékos felújítása. 

 

• Véghné Merkli Anna Mária, Szentgotthárd, Széchenyi u. 22/b. alatti lakos az utcai 

kerítésének építésekor az ingatlan előtti közterületen lévő "Mindenki keresztje" 

környezetét is kívánta rendezni. Az önkormányzattal közös együttműködés eredménye 

lett ez az igényesen megújult szép közterület a Széchényi út mentén. A felújítás előtti és 

utáni állapotról készült fényképek felvételek: 
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III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet: a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására a 

2021. februári képviselő-testületi ülésen fog sor kerülni .  

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. december 

 

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



 
5 

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, 2022. január 20. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2022. január 18-án 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 

Belügyminisztérium 
V/65/2021. 

57/2021. 

715.000.000,- 

Ft 

715.000.000,- 

Ft  
0,- Ft 

A teljes területre vonatkozó 

környezeti állapotfelmérés 

megtörtént, a dokumentáció 

elkészült. A bontandó épületek 

felmérése, a dokumentáció 

elkészítése megtörtént.  

Tulajdonjog megszerzése a 

NAV követelésének kielégítését 

követően történik meg. A 

kármentesítésre és a bontásra 

vonatkozó közbeszerzési 

eljárást a tulajdonjog 

megszerzése előtt nem áll 

módunkban kiírni. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúráján

ak 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 is lezárult. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-

2017-00005 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális 

Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- 

Ft 

300.102.428,- 

Ft 

11.996.309,- 

Ft 

Záró beszámoló és 

elszámolás benyújtási 

határideje: 2022.01.23. 

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 

Elszámolás folyamatban, 

melynek határideje január 

vége. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 valósult meg. 

Elszámolás folyamatban, 

melynek határideje január 

vége. 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének 

befejező munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 
150.000.000,

- Ft 

150.000.000,- 

Ft 
0 

2021.11.30-án aláírtuk a 

Sportcsarnok ingyenes 

átadásáról szóló 

megállapodást. Az öltöző 

bútorok megérkeztek. 

Pályahitelesítés: 2022. január 

21-ig megtörténik. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021. 

199.912.151,

- 
199.622.375,- 289.776,- 

NYERT 

Tervek elkészültek, 3 

közbeszerzési eljárás is 

eredménytelen lett. 4. KB 

eljárás ajánlatainak 

értékelése folyamatban van. 

Többlettámogatást nyertünk 

el 45 millió Ft összeggel. 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
36.347.700,- Ft 0,- 

A pályázatot a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége valósítja meg. A 

kivitelezés befejeződött. A 

műszaki átadás-átvétel 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

Záró beszámoló és 

elszámolás hiánypótlását 

benyújtottuk. 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a 

várkerti játszótér 

kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-

17 Térségi 

turisztikai attrakció 

fejlesztés 

225/2019. 

KT 

határozat 

19.348.430,- Ft 10.909.313,- Ft 7.739.622,- Ft 

A kivitelezés befejeződött. 

Záró elszámolást és 

beszámolót benyújtottuk. 

Hiánypótlása folyamatban. 

Közös kultúra, közös 

érték - Szentgotthárd 

és Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 

erősítése 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-

000415 

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

A Történelmi Napok 

rendezvénysorozat keretén 

belül a pályázat megvalósult, 

költségvetés módosítást 

benyújtottuk, ha elfogadják, 

beküldjük az elszámolást is. 

Benyújtási határidő: 2022. 

június 30. 

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. 

Szakmai beszámoló és 

pénzügyi elszámolás 

2022.01.17-én benyújtásra 

került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

benyújtásra került. 

Emléktábla avatása és 

ünnepi megemlékezés 

IV. Károly magyar 

király visszatérési 

kísérletének 100. 

évfordulója 

alkalmából 

Nemzeti Kulturális 

Alap 
-  1.000.000,- 1.000.000,- - 

Záró beszámoló és 

elszámolás benyújtva. 



 11/13 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 

Szerződéskötések 

folyamatban, megvalósítás 

2022. májusig. 

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 elkészült, 

műszaki átadá-átvétele 

megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 

csapadékvíz-elvezető 

rendszer fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-

VS1-2021-00030 
V/35/2021. 299.556.415,- - 33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi részekből 

tevődik össze: 

I. Rábatótfalu, 

Fagyöngy u. –Váci 

M. u. és 

környezetének 

vízrendezése 

II. Szépvölgyi u.- 

Vadvirág u. és 

környezetének 

vízrendezése 

III. Május 1. u. 

környezetének 

vízrendezése 

IV. Mikes Kelemen utca 

vízrendezése 

V. Máriaújfalui út 

környezetének 

vízrendezése 

Támogatási szerződés 

2021.09.06-án hatályba 

lépett. Vízjogi létesítési 

engedély megszerzése 

folyamatban van. 
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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! Elszámolás 

elfogadva. 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztériu

m 

2021/7853 

- 24.945.340,- Ft 24.945.340,- Ft - 

Nyert! Projektindító 

sajtótéjékoztató 2021. 

december 09-én megvalósult, 

jelenleg beszerzési eljárás 

folyamatban. 

Külterületi utak 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 

122.688.680,- 

Ft 
- 6.134.434,- Ft 

Támogatási kérelem 

hiánypótlása benyújtásra 

került. 

Határon túli 

közösségépítés 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

IFJ-GY-21-A 

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

A szentgotthárdi esemény 

megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 

Szlovéniában. 

Kerékpárút-építés és 

csapadékvíz-elvezetés 

Szentgotthárd -

Rábatótfalu városrészén 

Élhető települések 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

1/2022. 

ÖKt.hat. 
600.000.000,- Ft   

A pályázati projekt benyújtásra 

került 2022.01.14-én. 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzat 2022.évi 
költségvetésének tervezete 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 
Bevezetés 

 
A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a 
továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szerint végeztük el.  
A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig 
nyújtja be a Képviselő – testületnek, melyet a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig 
kell elfogadni. /Áht 24.§ – 25. §/  
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése rendhagyó módon történt, az Önkormányzat 
Hivatalának vezetői, valamint a pénzügyi munkatársai a polgármesterrel egyeztetve, a 
Képviselő-testület pénzügyi és jogi bizottsága elnökének jóváhagyásával készítették az előző 
év költségvetési adatai, testületi döntései és az esetlegesen időközben felmerült igények 
alapján.  
A 2022. évi költségvetés előkészítését alapvetően meghatározta a világjárvány, valamint az 
önkormányzatok bevételeit érintő kormányzati intézkedések, döntések. 
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 
2022. évi költségvetési javaslatát.  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat költségvetése 

Bevételek 
Az önkormányzatnál tervezett 2021.évi bevételek a vártnak megfelelően alakultak. A 
2021.évi teljesítési adatok alapján történt a tervezés. 
 
Iparűzési adó 
A fő bevételi forrást az iparűzési adóbevétel jelenti. 2021.évben befolyt összeg 1.221.203 eFt 
volt. A 2022.évi költségvetésben 1.200.000 eFt bevétel került tervezésre. 
A 2021.évre vonatkozó adóemelési, adóbevezetési moratóriumot meghosszabították 
2022.évre is. Adómértéket emelni, új adót bevezetni, kedvezményeket megszüntetni továbbra 
sem lehet. Továbbá meghosszabbítják a kis- és középvállalkozások kedvezményét is a helyi 
iparűzési adóban, így 2022-ben is ők maximum 1 százalék adót fognak fizetni. 
 
Idegenforgalmi adó 
2020.04.26-tól az idegenforgalmi adó befizetése 2021.06.30-ig felfüggesztésre került. A 
319/2021. (VI.9.) Kormányrendelet értelmében július 1-jét követően az adófiztési mentesség 
megszűnt, így 2021. évben 13,7 MFt befizetés teljesült. A tervben 2022.évre 18 MFt bevétel 
szerepel. 
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Telekadóbevétel 
Adóbevételek alakulása: 2021.évben 36,9 MFt bevétel keletkezett ebből az adónemből.  
A 82/2021 sz. Képviselő-testületi határozat értelmében 2022.évben megvalósul a 1614/4 hrsz 
ingatlan értékesítése, amely  SZIP Kft, és Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában 
áll. A SZIP KFt-nek az ingatlanértékesítéssel lehetősége lesz a telekadótartozásból befizetést 
teljesíteni. Erre alapozva 2022.évre a tervezett telekadóbevétel 180 MFt. 
 
Az állami támogatásokat illetően a 2022.évet megalapozó felmérés bekérése megtörtént, az 
abban megadott mutatószámok alapján látjuk az önkormányzatot, intézményeket, 
gyermekétkeztetést érintő normatív támogatások mértékét. 
 
Változás 2021.évtől az állami támogatásoknál az önkormányzat működési feladatainak 
támogatása. Korábbi években az iparűzési adóerőképesség alapján számolt „beszámítás” miatt 
ilyen jogcímen megítélt támogatást nem kapta meg az Önkormányzat, mivel a számítás 
alapján a megítélt összeg 100%-a elvonásra került. Továbbá 2021.évtől jelentősen 
megemelkedett a szolidaritási hozzájárulás mértéke. 
Mind a bevétel, mind a hozzájárulási kötelezettség a nettó finanszírozás keretében kerül 
elszámolásra, ennek megfelelően keletkezik bevétele, vagy befizetése az önkormányzatnak. 
 
2022.évre a megalapozó felmérés alapján az állami támogatás összege 722 MFt, ami 17 MFt-
al magasabb a 2021.évi eredeti előirányzatnál.  
2022. január 14-én jelent meg A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
közszolgáltatásokat érintő 2022.évi béremeléshez nyújtott támogatásokról szóló 8/2022 (I.14) 
Korm.rendelet, melyben közzétették a normatív jogcímekhez rendelt kiegészítő támogatások 
fajlagos összegét. Az önkormányzatunkat érintő kiegészítő támogatás tervezhetőségéről a 
Magyar Államkincstár tájékozatást fog adni 
  
Működési bevételeknél a megkötött szerződések alapján, és a gyermekétkeztetésből származó  
bevételeket, 2021.évi telejesülési adatokat figyelembe véve 222 MFt-os bevétellel számolunk. 
Továbbá 2022.év elején várható a Kézilabdacsarnok térítésmentes átvételét érintő áfa 
visszaigénylés kiutalása 406 MFt összegben, amely szintén a működési bevétel része lesz. 
 
Ingatlan értékesítésből származó bevételre 50 MFt az az összeg, amit biztos bevételnek 
ítéltünk meg. 
 
Pályázati támogatásoknál számítunk az utófinanszírozású projektek kifizetéseire, illetve a 
benyújtott többletigény kiutalására, ezekből számításaink szerint 81 MFt várható.   
Több benyújtott vis maior pályázat van, ahol a vállalt önerő mértéke 10%.  
 
Tervezésre került a 2021-es költségvetési év maradványból: 361.594 eFt. Ebből 
pályázatokhoz kapcsolódó maradvány összege: 227.594 eFt            
A 2022.évi költségvetésben tervezett bevétel összesen 4.184.624 eFt 
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Kiadások 
A kiadásoknál feldolgoztuk az intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
igényeit, illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat, folyamatban lévő 
beruházásokat / felújításokat, pályázatokat.  
A városüzemeltetés által kigyűjtött fejlesztések összértéke 857 MFt, amelyből 196,5 MFt 
összegben kerültek be beruházások felújítások a költségvetésbe. Ezen felül a 2020.évi vis 
maior támogatások is tervezésre kerültek a támogatói okiratok alapján 75,8 MFt összegben.  
 
Az Önkormányzat költségvetés-tervezete tartalmazza a hozzá tartozó három intézmény 
(Közös Hivatal, Rendelőintézet, Könyvtár) teljes költségvetését, valamint a társulási 
intézmények (Társulás, SZEOB, Családsegítő, Városi Gondozási Központ) működésének 
biztosításához szükséges támogatást. 
 
A kiadási oldal összetétele: 
Intézményi kiadások 

− Intézményi működési kiadások  
/Rendelő, Hivatal, Könyvtár/          828.909 eFt 

− Társulási intézmények működésére támogatás       665.387 eFt 
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra tervezett kiadások 

− SZET Kft által vállalt működési feladatokra         194.766 eFt 
− Sztgi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke          25.000 eFt 
− Gotthárd Therm Kft felé vállalt garancia kezességvállalás 

 és működési támogatás / kölcsön                               210.000 eFt 
Önkormányzatnál felmerülő működési kiadások   
Ebből: 

− PKKE – működési kiadások                                  39.150 eFt 
− Városi rendezvénykeret            25.000 eFt 
− Sportkeret                         69.313 eFt 
− Szolidaritási hozzájáurlás          322.117 eFt 
− SZOI gyermekétkeztetési, működési kiadások       158.955 eFt 
− önkormányzat működését érintő  egyéb kiadások           357.848 eFt  
− Működési célú tartalék            12.000 eFt 

Felhalmozási kiadások 
− Felhalmozási kiadások          1.276.179 eFt  

ebből: pályázattal érintett                       984.039 eFt  
           vis maior pályázat                         75.768 eFt 

                       önkormányzati beruházás, felújítás  196.500 eFt 
                       intézményeknél tervezett beruházás   19.872 eFt 
Összesen kiadás            4.184.624 eFt 

 
A SZET Szentgotthárdi Kft városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság, működésével 
biztosított a takarítás, zöldterület kezelés, tűz- munkavédelem, temető üzemeltetés, 
intézményi karbantartás, részt vesz a sporttelep, kutyamenhely, mozi működtetésében, illetve 
további üzemeltetési feladatokban. A 2022.évi feladatellátásokhoz 195 MFt összegű igényt 
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nyújtott be az önkormányzat felé, amely összeg tervezésre került a költségvetésben. A 
tervezett kiadás 16 %-al magasabb az előző évhez viszonyítva. A magasabb igényt a 
minimálbér, garantált bérminimum emelés, illetve a tapasztalható áremelkedések, üzemanyag 
árak emelése indokolja. 
  
A Gotthárd Therm Kft hiteltörlesztésére vállalt készfizető kezességvállalási 
kötelezettségből 2022.évre egy törlesztőrészlet (155 MFt) került tervezésre, mivel jelenleg az 
első félévre érvényben van a hitel visszafizetési moratórium. További 40 MFt készfizető 
kezességvállalás került tervezésre a 2022.évben felvenni kívánt bér- és járulékhitelhez. Az 
elmúlt évek működési nehézségeit tekintve 15 MFt nagyságban számoltunk tagi kölcsönnel. 
 
Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft a 89/2021 sz. Képviselő-testületi 
határozat alapján az új Kft 2022.01.03-val bejegyzésre került. Az induláshoz 25 MFt törzstőke 
befizetésről született döntés, mely összeg a költségvetésben tervezésre került. 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által vállalt önkormányzati feladatok ellátására az 
önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás értelmében az éves hozzájárulás 
összege 39.150 eFt, amely a 2022.évi költségvetésben tervezésre került. 
Városi rendezvénykeret 25 MFt összeggel szerepel a költségvetésben. A rendezvények 
lebonyolítására minden évben külön megállapodást köt az önkormányzat az egyesülettel. 
 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a 
működtetéshez semmilyen anyagi forrást. Az önkormányzat felé 2021.december 31-ig a Kft 
telekadó tartozása 239.911.800 Ft, késedelmi pótléka 25.758.944 Ft.  
2022.évben ingatlanértékesítésből nagyobb bevételre számít a Kft, amelyből a tartozás 
jelentős része rendeződhet. 
 
Önkormányzat 
Az önkormányzatnál jelentkező működési kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző 
év kiadásait, meglévő szerződéseket, 2022.évre vállalt feladatokat.  
A működési kiadásokban kiemelt tételek 
Szolidaritási hozzájárulás 
2021.évben megszűnt a „beszámítás” az állami támogatás meghatározásánál így 2021.évben 
338 MFt összegű szolidaritási hozzájárulás terhelte az önkormányzatot. A 2022.évi 
költségvetésben a hozzájárulás kicsit csökkent 322 MFt kiadást jelent. 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Az ügyeleti ellátásra kötött szerződés díja 2022.évben 2,6 MFt-al kevesebb lesz, mivel a 
Szolgáltató magasabb NEAK finanszírozásban részesül, így szerződésmódosításra került sor. 
Civil keret 2022.évben változatlanul 6,1 MFt összegben szerepel a költségvetésben. 
Sportkiadásokra 69,3 MFt került tervezésre, melyben a TAO önrészek támogatása 15 MFt, 
éves versenysport támogatás 8 MFt, kéziladacsarnok működtetésére 33 MFt került tervezésre. 
A csarnok az idei évben kezdi meg működését, így a várható kiadásokat csak becsülni tudjuk. 
A fennmaradó rész a sporttelep további ingatlanjainak üzemeltetését fedezi. 
Gyermekétkeztetés biztosítása 
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Kötelező önkormányzati feladat az iskolás gyermekek étkeztetésének biztosítása. A 
szolgáltató 2022.évre emelte a vásárolt élelmezési árakat az alapanyag árak, és az 
üzemanyagár emelkedés miatt. A tervezett kiadás 159 MFt. 
Képviselői tevékenységgel kapcsolatos kiadások 
2022. január 1-jétől módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. §-a, mely a polgármester illetményéről rendelkezik. A Polgármester 
illetménye ennek megfelelően került tervezésre. A képviselői tiszteletdíjak a polgármesteri 
illetményemeléssel arányosan kerültek tervezésre.  
Szociális kiadások 
Köztemetés, települési támogatás 12,5 MFt, babautalvány 600 eFt, első lakáshoz jutók 
támogatásához a keret megemelésre került 1 MFt helyett 2 MFt szerepel a tervben. 
Városüzemeltetési feladatoknál tervezett keretek: hivatali karbantartás 10 MFt, út-híd keret 20 
MFt, vízkár 20 MFt, Hársas-tó üzemeltetés 5,4 MFt. 
Közüzemi díjakra tervezett kiadás 54 MFt. Bankköltségekre, vagyonbiztosításra tervezett 
összeg 10 MFt. 
Tervezett működési célú tartalék 12 MFt, és a felhalmozási kiadások között szintén 12 MFt 
pályázati tartlék szerepel. 
 
Intézmények 

Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2021. év előirányzat adatait, illetve a 
teljesítési adatokat vettük alapul, továbbá az irányadó jogszabályi változásokat. 
 
Minden intézmény felülvizsgálta a saját személyi jellegű kiadásait, személyenként 
áttekintették a besorolásokat, figyelve a soros lépésekre. Kigyűjtésre került, hogy kik lesznek 
jubileumi jutalomra, nyugdíjba vonulásra jogosultak. A felmentési időre történő 
helyettesítések tervezésre kerültek. 
 
Az intézményi dolgozók 90%-át érinti a minimálbér változás. A garantált bérminimum a 
703/2021 (XII.15) Korm.rendelettel 260.000 Ft- ra emelkedett (br 41.000 Ft-os növekedés). A 
szociális hozzájárulási adó csökkent 15,5%-ról 13%-ra (módosult a 2018.évi LII. tv.), illetve 
módosultak a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 5. számú, 6. számú, 6/a. számú mellékletei.  
/A 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet: 

− 5. számú melléklete a szociális ágazati összevont pótlék, 
− 6. számú melléklete, 6/a. számú melléklete a bölcsődei pótlék  

új összegeit tartalmazza./ 
A 669/2021 (XII.2.) Korm. rendelettel módosul a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § 
(11) bekezdése, a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép, a módosítás a pedagógusok 
illetménypótlékát érinti. 
Az egészségügyi dolgozók bére 2022.január 1-jétől a 2020.évi C tv. és a 256/2013 (VII.5) 
Korm.rendelet 7. melléklete alapján szintén emelkedett. 
Az intézményvezetők bérét egységes szempontrendszer szerint rendeztük. A munkáltatói 
hozzájárulás mértéke a 2021.évivel azonos összeggel szerepel a költségvetésben.  
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A változások figyelembevételével került meghatározásra a személyi juttatások, és a 
munkáltatót terhelő járulékok összege. 
 
Minden intézménynél egységesen került tervezésre: a cafeteria nettó 130.000 Ft/fő összegben, 
illetve utazási költségtérítés, ruhapénz, szemüvegtérítések is tervezésre kerültek. 
 
A dologi kiadásoknál az intézmény működésével kapcsolatan folyamatosan felmerülő 
költségek kerültek tervezésre, figyelembe véve a jelentkező áremelkedéseket. 
 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kellene biztosítani, jelenleg az aktív 
dolgozói létszám 8 fő, és 2 fő van gyeden. Az Intézményvezető Asszony folyamatosan 
dolgozik azon, hogy a szakmai követelményeknek eleget tegyen. 

Az intézmény költségvetésének 85% -át teszi ki a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó 
járulék összege, ezért a személyi változások nagy kihatással vannak a költségvetés 
alakulására. Az általános működési kiadásokon kívül nem került más tervezésre. 

Az intézmény költségvetésének emelkedését a minimálbér változás (br 41.000 Ft/fő), illetve 
az ágazati pótlék emelkedés eredményezi. A szociális ágazati pótlék utólag a bérkifizetések 
alapján megtérítésre kerül 100%-ban. 
Az intézmény dolgozóinak bére munkáltatói döntésen alapuló hozzájárulással kiegészítve 
szerepel a költségvetésben.  Mértéke 15.000 Ft/fő/hó. 
 
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Az óvodai nevelő munkát segítőket 10%-os illetménykiegészítés, a pedagógus előmeneteli 
rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottat 20%-os szakmai ágazati pótlék (326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 16. § (11) bek.) illeti meg, továbbá aki nemzetiségi csoportban lát el 
feladatokat, nemzetiségi pótlékra jogosult. A szakmai ágazati pótlék növekedése kb. 11 MFt-
al emeli a költségvetést. 
A bölcsődei dolgozókat bölcsődei pótlék illeti meg, és a pedagógus végzettséggel 
rendelkezőket a bölcsődei feladat ellátási helyen is megilleti a szakmai ágazati pótlék. 
A 2022.évi bölcsődei pótlék összege a január 1-jétől az intézmény vonatkozásában éves 
szinten 12 MFt-al emeli a költségvetést. A minimálbér változás több dolgozót érint az 
intézményeknél. 2021 évben a Játékvár Óvodában 1 csoport működése megszűnt a 
gyermeklétszám csökkenése miatt, így a személyi juttatások és hozzá kapcsolódó járulék 
tervezése 3 fővel kevesebb.   
 
4 fő részesül jubileumi jutalomban, illetve 3 fő nyugdíjba vonulása várható. A jutalmak 
összege, felmentési időre vonatkozó helyettesítési díjak szerepelnek a tervben. 
 
Az intézmény költségvetésében Játékvár óvodánál és a bölcsődénél karbantartási keretként 
tervezésre került 1,8 MFt -amely magába foglalja az igényelt festési munkákat, illetve a 
beruházásoknál 1,3 MFt – udvari játékok felújításához, egyéb eszközbeszerzésekhez. 
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Az intézmény költségvetése 23 MFt-al magasbb a 2021.évi előirányzatnál, a növekedést itt is 
az illetményváltozások okozzák.  
Az állami normatív támogatás a bölcsődénél nem változott, az óvodánál 10 MFt-al kevesebb a 
támogatás mértéke, mivel csökken a gyermekek száma 2022.évben.   
Városi Gondozási Központ 

Az intézménynél szintén a személyi kiadások + járulékok nagy mértékű emelkedése a 
garantált bérminimum változás (20 MFt), illetve a szociális ágazati pótlék változás (6,8 MFt) 
eredménye. Az intézményben 37 főt érintenek a 2022.év január 1-jétől hatályos 
rendelkezések. A szociális ágazati pótlék teljes összegét járulékkal együtt a Kincstár 
lefinanszírozza  

A munkáltatói döntés alapján járó 15.000 Ft/fő/hó juttatás, melyet az intézménynek biztosított 
az önkormányzat a 2022.évi költségvetésben is tervezve van. 
  
A házi segíségnyújtásban tervezett autó vásárlás 2021.évben megvalósult. A beszerzett OPEL 
COMBO 7 személyes gépkocsit viszont a Támogató szolgálat feladatellátásra kellett 
átcsoportosítani, mivel a megnövekedett ellátotti igények miatt a rendelkezésre álló kisbusz 
kapacitása nem volt elegendő a gyermekek szállítási igényeinek kielégítésére. 
A gyermekek számának növekedése létszámfejlesztési igényt is jelentett, melyet a decemberi 
ülésen a 108/2021 sz. határozattal a Képviselő-testület jóváhagyott. Az intézmény 2022.évben 
az álláshelyek száma: 40 fő. 

A vásárolt élelmezés a szolgáltató JustFood Kft által igényelt 8,5%-os emelésnek megfelelő 
árakkal került tervezésre, illetve az üzemanyag költséget kellett emelni egyrészt az 
árváltozások miatt, másrészt az új gépjármű miatt. 

Az Idősek Világnapjára 4 MFt került tervezésre. Jubileumi jutalom érint 2 főt, valamint 
2022.évben lesz az Intézményvezető Asszony jogosult 40 éves munkaviszonnyal a 
nyugdíjazásra. 

Pályázat 
A 2020.évben kezdődött MOTIVAGE pályázat jelentős része 2021.évben megvalósult. A 
projekt egyik legfontosabb eleme az új jelzőrendszeres készülékek beszerzése volt, ez 
megtörtént, üzemebehlyezésre is kerültek az eszközök. A 2022.évet érintő kiadások tervezésre 
kerültek 7 MFt-al, a fedezetet a pénzmaradvány fogja biztosítani, mive a projekt 
előfinanszírozott, illetve az önerőhöz való hozzájárulás befizetése 2021.évben történt. 
 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Az intézmény létszám kerete 10 fő. Egy fő GYED-en van, jelenleg a feladatok ellátása 9 fővel 
történik, helyettes felvétele nem szükséges. 
A foglalkoztatottak béréhez a 686/2021 (XII.6) Korm rendelet alapján 20%-os bérfejlesztésre 
nyújtott be igényt az intézmény. A támogatás elbírálásának várható ideje január 31. A 
támogatás 100%-os, márciusban várható a kiutalása. A foglalkoztatottak béréhez és a hozzá 
kapcsolódó járulékokra használható fel. 
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Ahhoz, hogy az intézményben 20%-os bérfejlesztés valósuljon meg a 2021.évben  
megállapított bérekhez viszonyítva, szükség van a munkáltatói döntésen alapuló 
bérkiegészítésre is, mivel a 2021.évre megállapított illetmények magasabbak voltak, mint a 
2022. január 1-jétől alkalmazandó garantált bérminimum összege. Havonta bruttó 135 eFt-ot 
jelent az igényelt kiegészítés, az összeg tervezésre került az intézmény költségvetésében. 
 
2022.évben a dokumentumvásárlási keret csökkentésre került 1,8 MFt-al mivel a 
dokumentumállomány gyarapításához a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár is hozzájárul, és  
az érdekeltségnövelő támogatás 70 százalékát is erre kell fordítani. Továbbá a helyhiány sem 
teszi lehetővé a nagy mennyiségű beszerzést. 
 
1 MFt keretet állított be az inétzmény a költségvetésébe, melyre szüksége lenne a Hianz 
tájház további munkáihoz. 2022. áprilisában lehet pályázni a Népi Építészeti Program 
keretében a Hianz ház felújítására, a pályázat eredménye szeptemberre várható. A 
költsévetésben tervezett keretből az elkezdett munkák folytatása valósulna meg. 
Az intézmény többletigénye belefér a 2021.évben igényelt önkormányzati hozzájárulás 
összegébe, nem igényel magasabb finanszírozást az ideinél. 
 
Rendelőintézet  

Az intézményre a 2021.évtől az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló a  2020.évi C tv 
rendelkezései vonatkoznak, illetve a 256/2013 (VII.5) Korm.rendelet 7. melléklete.  

A munkavállalók illetménye az említett jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
2022.01.01-jétől emelkednek. A jogszabállyal nem érintett bérek az emeléssel azonos 
mértékben kerültek tervezésre.  

Az illetményemelésből adódó változások a személyi juttatásoknál közel 40 MFt növekedést 
jelentenek a 2022.évi költségvetésben.  
Az illetményemelésből adódó különbözetből várhatóan 20 MFt-ot finanszíroz le a NEAK. 
Jelenleg a működési területet érintően átlagfinanszírozás van érvényben.  
 
Az intézmény főállásban 3 fő orvost alkalmaz, és  3 személy van részmunkaidős 
foglalkoztatásban. 
Az iskolafogászatot ellátó orvos (dr Schultz Antal) jelezte, hogy a napi 8 órás jogviszont 6 
órásra szeretné módosítani. 
3 fő lesz jogosult jubileumi jutalomra 2022.évben, amely 4,6 MFt kiadást jelent.  
 
Jelenleg több szakrendelés is ideiglenesen szünetel. Ezen felül a belgyógyászaton januártól a  
kardiológus végzettségű hétfői orvos elmegy. 

Az intézmény 2021.évi költségvetése kedvezően alakult, ez köszönhető a szinte egész évben 
érvényben levő átlagfinanszírozásnak, illetve hozzájárult a kiadások csökkenéséhez, hogy 
nem működnek a fent említett területek (sebészet, ortopédia...) a munkaerőhiány miatt. A 
korábbi gyakorlattal ellentétben, vannak orvosok, akik nem kaptak engedélyt, hogy a 
főálláson kívül további munkát vállaljanak.  
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Az intézmény a 2022.évi költségvetésében nagyobb összegű beruházásként tervezte 5,6 MFt 
nagyságban a tűzjelző rendszer cseréjét, illetve EKG készülék beszerzését 1,8 MFt-al. 

Továbbra is megoldatlan probléma a röntgengép cseréje, a beszerzést pályázati forrás 
bevonásával lenne célszerű megvalósítani. 

Az intézmény szintén részt vesz a MOTIVAGE pályázatban, a költségvetésében tervezésre 
kerültek a feladattal kapcsolatos kiadások biztosítva az 5%-os vállalt önerőt is, illetve a 
bevételi oldalon a már leutalt támogatás összege. 
 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

A költségvetés összeállítása az előző év figyelembevételével készült. A köztisztviselői 
illetményalap változatlan, 2008. óta 38.650-Ft, és ez a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61.§(1) bekezdése alapján 2021-ben is így 
marad. 

Az Országgyűlés azonban  a központi költségvetési törvényben ad egy lehetőséget az 
önkormányzatoknak , hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat Képviselő-
testülete rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Így a 2021.évi decemberi 
testületi ülésen ennek megfelelően rendeletmódosítás történt, illetve a 108/2021. sz. 
Képviselő-testsületi határozatban döntés született az éves cafeteria juttatás mértékéről. A 
2022.évi költségvetés tervezet a változásokat tartalmazza. 
 
Általánosságban a költségvetési tervezettel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a 
helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Az önként 
vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a 
célra biztosított külön források terhére lehetséges. A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a 
rendelkezésre álló bevételek határozzák meg.  
Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell 
helyezni az alábbi szempontokat:  

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal költséghatékony 
működtetésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra, 
valamint a dolgozók részére a garantált bér biztosítása a hatályos jogszabály alapján, 

- a bevételek és kiadások egyensúlyának fennmaradása, 
- racionális, hatékony, eredményes gazdálkodás, 
- a tervezett bevételek teljes körű beszedése,  
- a már megnyert pályázatok megvalósítása,  
- az új – többletköltség nélküli – további önkormányzat céljaihoz igazodó pályázatok 

felkutatása,  
A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az 
önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.  

Összességében elmondható, hogy a központi költségvetésből származó források és a helyben 
képződő bevételek csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett nyújthatnak fedezetet a 
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működési kiadásokra, az előző évben vállalt pályázati többlet költségekhez eleget téve ezzel a 
működési hiányra vonatkozó jogszabályi előírásokra. 
Legfontosabb cél az elmúlt években megvalósult stabil pénzügyi helyzet megtartása. 
Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható 
gazdálkodás érdekében 2022. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló 
forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek 
biztosítását. Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a 
feladatellátás hatékonyságának javítására.  
Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak 
alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok 
költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. 
Az Áht. 29/A.§ előírja, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet 
elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve az erre irányuló információkat az 
előterjesztéshez csatolt költségvetési tábla 8. mellékletben (Adósságot keletkeztető 
ügyletek/határozathoz) mutatjuk be. 
 
A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett 
elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott 
felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási, 
valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával 
kapcsolatosan. Pótelőirányzatok, pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg 
megalapozott igények alapján történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési 
szerv vezetője lehetőség szerint elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja 
megoldani forráshiányát. 
 
A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos 
gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa 
fenntartott intézményénél. 
 
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. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves 
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 
önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 
származó kötelezettségvállalások biztosítása.  
 



 11 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes 
társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az 
önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások 
zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket 
ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van 
településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 
leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága 
miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása 
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-
testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg 
és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi 
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében 
meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A költségvetés végrehajtását az Áht 2011.évi CXCV.törvény és a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet 
előírásai szerint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29./A §-ban meghatározott kötelezettségére tekintettel az Önkormányzat 
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegeit a következők szerint határozza meg 
a költségvetési rendelet 8. számú mellékletben (Adósságot keletkeztető 
ügyletek/határozathoz): 
1. Saját bevétel: helyi adókból származó bevétel:   3.903.000.000 Ft 
2. Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  
    10.§ (5) bekezdés szerint számított 50%:               1.951.500.000 Ft 
3. Fizetési kötelezettség:                    870.000.000 Ft 
 
4. Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2022. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot 
keletkeztető ügylethez kérelmet nem nyújt be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2022. január 18. 
 
 
         Huszár Gábor  
          polgármester   
  
                         
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármestere az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje 

2. § 

(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 4.184.624.000 Ft azaz négymilliárd – egyszáznyolcvannégymillió-

hatzászhszonnégyezer forintban 
b) bevételi főösszegét 4.184.624.000 Ft azaz négymilliárd – egyszáznyolcvannégymillió-

hatzászhszonnégyezer forintban állapítja meg. 

(2) A 2022.évi költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2022. évi összevont 
mérleget működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet 
tartalmazza 

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 
tartalmazza. 

(4) A Képviselő-testület költségvetésének bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét 
a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 
részletezi. 

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 
kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

(6) . Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza 

(7) . Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 
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(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 
részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások 
összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

(11) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem 
rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 15. melléklet 
tartalmazza. 

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek. tartós és rövid 
távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 16. melléklet mutatja be. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. mellékletében és 5. mellékletében részletezettek 
alapján - az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Költségvetési bevételek összesen: 3.573.030.000 Ft 

aa) Működési bevételek összesen 3.036.110.000 Ft 
ab) Felhalmozási bevételek összesen 536.920.000 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 0 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 611.594.000 Ft 
ba) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből az 

előző évek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke: 361.594.000 Ft 
bb) Belföldi értékpapír beváltásból származó bevétel 250.000.000 Ft 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 721.848.866 Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatások összetételét a rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás összege 322.117.356 Ft. 

4. § 

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegét - a 
rendelet 2. mellékletében és 3. mellékletében és 4. mellékletében részletezettek alapján - az 
alábbiak szerint határozza meg: 
a) Költségvetési kiadások összesen: 4.155.750.044 Ft 

aa) Működési kiadások összesen 2.670.570.794 Ft 
ab) Felhalmozási kiadások össszesen 1.458.179.250 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök 15.000.000 Ft 
ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 12.000.000 Ft 

b) Finanszírozási kiadások összesen: 28.873.956 Ft 

(2) A 4.§ ad) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők. A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 12.000.000 Ft összegben, melyből 
a)  a polgármester kerete 2.000.000 Ft 
b) katasztrófalap 1.000.000 Ft 
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c) általános tartalék 1.000.000 Ft 
d)  rendkívüli időjárási körülményekre alap 8.000.000 Ft 

5. § 

A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 
a) karbantartási és kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és 

munkavédelem, sporttelep üzemeltetés, ebtelep, köztemető fenntartása, mozi 
rezsitámogatás) ellátására – SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő Kft 194.765.750 Ft:, 

b) közművelődési feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 39.150.000 Ft 

3. Költségvetési létszámkeret 

6. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek közül (önkormányzat, Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Móra Ferernc Városi Könyvtár és Múzeum, Rendelőintézet) 
létszámkeretét 2022. január 1-jén 82 álláshelyben rögzíti. A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011.évi CXCIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően – 2022.évben 60.000 Ft. 

(2) A költségvetési szervek a 10. mellékletében jóváhagyott álláshelyek számát nem léphetik 
túl. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést – 
álláshelyek számának emelését csak a képviselő-testület engedélyezhet. 

(3) . Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

7. § 

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott 
költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel 
gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe 
véve. 

8. § 

(1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamit a 
kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban meghatározott 
esetekben és módon van lehetőség. Az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő 
előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati 
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem 
teljesíthetők. 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 
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keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 
10 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a 
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-
testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési 
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a 
bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat 
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni. 

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján 
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások 
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó 
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható. 

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a 
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele 
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját 
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati 
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új 
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre 
vonatkozóan történhet. 

9. § 

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést 
igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosítását az első negyedév kivételével negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre, 
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal kell beterjeszteni. 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös 
Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület szükség 
szerint, de legalább negyedévente módosítja. Az utolsó módosítás legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig történhet. 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi 
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési 
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

10. § 

(1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat be, ha 
a Képviselő-testület által jóváhagyott maradványát nem használja fel személyi juttatás 
kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi kiadásokra 
fordítja. 
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(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának 
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások 
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, 
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének 
véleményét. 

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos 
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell. 

11. § 

A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A 
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-
testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés, 
pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról, 
valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. Az állami támogatásokat 
megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév május 15-ig és október 5-ig a költségvetési 
szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi vezetője részére adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek vezetői felelősek az 
állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges 
dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező 
nyilvántartásokat. dokumentumokat naprakészen vezetni. 

12. § 

(1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 
költségvetés terhére 200.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 
vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 
jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

13. § 

A Képviselő-testület feljogosítja: 
a) az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságát, hogy 1.500 e/Ft 

összegben kötelezettséget vállaljon, 
b) a polgármestert, hogy 2.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

14. § 

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb egyesületek, 
civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a 
költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

(2) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott 
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően 
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás 
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felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 
vonatkozóan. 

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles 
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

15. § 

(1) A képviselő-testület 2022. évi könyvvizsgálói teendők ellátását a Rating & Audit Kft.-t 
végzi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás a Közös Hivatal költségvetésében 
megtervezésre került. 

(2) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) 
bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév 
november hónapjában fizetendő ki. ( A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az 
egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2022. évben 
legfeljebb 1000 forint.) 

(3) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban 
beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 

(4) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 
maradványát. 

(5) A 2022. évi maradványból pénzösszeg az intézményeket nem illeti meg: 
a) a költségvetési szervek maradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított 
előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan 
csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2022. évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási 
többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni 
kell, zárszámadáskor elvonásra kerül, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

16. § 

(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

(2) Ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió 
forintot azt az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111 § (3) bekezdése alapján 
kincstári számlán kell vezetni. 

17. § 

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 
folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a 
Polgármester dönt. 
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(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

18. § 

(1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére maximum 150.000 e/Ft 
erejéig folyószámlahitel, valamint maximum 30.000 e/Ft munkabérhitelt vehet fel. 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 
terheit a költségvetésében megtervezi. 

19. § 

A Képviselő-testület a 20. §-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt. 

20. § 

Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 
megállapodás alapján történik. 

6. Vegyes rendelkezések 

21. § 

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a költségvetési 
szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri és e tartozását 
egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek 
tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése esetén pedig 
azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

22. § 

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és 
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

23. § 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedi és a legszükségesebb kiadásokat teljesíti. A 
felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 

24. § 

Térítési díjak mértékének megállapítására vonatkozó átmeneti szabályok 
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a)  Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális igazgatás és az 
egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati 
rendelet 24.§ (5) bekezdésében foglalt intézményi térítési díjak megállapítását 
tartalmazó 6. melléklet helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének A gyermekjóléti 
alapellátásokról, pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 15/2021. 
(X.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglalt intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díját tartalmazó 2. melléklet helyébe e rendelet 18. melléklete 
lép. 

7. Záró rendelkezések 

25. § 

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

26. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
                Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
      polgármester                     jegyző 
. 
 
Kihirdetési záradék: 

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

Kihirdetve:  

………… 

  



 21 

Indokolás a Rendelettervezethez: 
 
1.§: 
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 
 
2.§ 
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  
 
3.§ 
A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
 
4.§ 
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 
(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 
kerül a céltartalék. 
Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban. 
 
5.§ 
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is 
rendezi. 
 
5.§ 
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 
 
6.§ 
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi 
– erre külön mellékletek is szolgálnak. 
 
7-15.§ 
A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet 
itt szabályozza: 

• az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, 
• a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása, 
• a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat, 
• a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás 

szabályait, 
• a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének, 
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• a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 

 
16-20.§ 
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra. A rendelet itt 
szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad pénzeszközök 
lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és hosszúlejáratú 
hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.  
 
21. § 
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 
 
22.§ - 23. § 
A Polgármester veszélyhelyzetben történő intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési 
hatásainak átvezetéséről rendelkezik. 
 
24.§ 
Térítési díjak megállapításának átmeneti szabályozását tartalmazza. 
 
25.§ - 26. § 
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a rendelet hatályba lépéséről, alakalmazásáról. 
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Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi képviselő-testület számára legutóbb a 2021 januárjában készült tájékoztató a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által végzett munkáról. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. 

alapján a társulás működéséről évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, tavaly mindössze 2 alkalommal ülésezett személyes jelenlét 

formájában a polgármesterekből álló Társulási Tanács. Mivel az önkormányzati társulások is 

a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a központi útmutatásoknak 

megfelelően a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket az év első felében a Társulási 

Tanács elnöke hozta meg - az elnök a döntések meghozatala előtt most is minden esetben 

kikérte a tagönkormányzatok vezetőinek a véleményét. 

 

A Jegyzői Kollégium tagjaival, azaz a járás jegyzőivel elsősorban telefonon, e-mailben 

szükség szerint folytak az egyeztetések. 

 

2021. évében 9 döntést a Társulási Tanács, 13 döntést az elnök hozott meg. A  határozatok 

többsége a Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (maximális 

csoportlétszám, nyári zárva tartás meghatározása, beszámolók elfogadása, magasabb vezetői 

megbízás, óvodai csoportmegszüntetés, intézményi átszervezés, stb.), de a Társulás által 

ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások, térítési díjak meghatározása), illetve egyéb kötelezettségek (pl: belső ellenőrzési 

terv összeállítása, élelmezési nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, 

költségvetés és költségvetési koncepció megvitatása, zárszámadás elfogadása, közbeszerzési 

terv elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat az alábbiak szerint: 

 

2021. FEBRUÁRI DÖNTÉSEK: 

 

A költségvetési határozat pontosítása mellett jóváhagyásra került a Társulás 2021. évi 

közbeszerzési terve és a Társulás fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási ideje 

is. Előzetesen a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket és a nagyobb vállalatok 

tervezett nyári leállásához igazodva történt a nyári zárva tartás meghatározása úgy, hogy 

valamelyik telephelyen mindig volt óvodai ügyeleti ellátás. 

A Társulás idei költségvetését is jóváhagyták már a polgármesterek: a szervezet 2021-ben 

több mint 706 millió Ft-ból gazdálkodott, ebben közel 24 millió Ft-tal magasabb állami 

támogatás érkezett a társulási formában történő feladatellátás okán. 
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2021. ÁPRILIS DÖNTÉSEK: 

 

Az elnök jóváhagyta a Társulás 2020. évi zárszámadását, amelynek kiadási és bevételi 

főösszegét 605.799.386,- forinttal zárta a szervezet. A gazdálkodásáról összességében 

elmondható, hogy a bevételek, a települési hozzájárulások és az államtól kapott 

támogatások biztosították az intézmények és a közösen működtetett szolgáltatások 

működését. Hitelállomány továbbra sem keletkezett, a rendelkezésre álló finanszírozással 

igyekeztek a leghatékonyabban gazdálkodni. 

A Társulás idei költségvetési határozatának módosítása mellett az elnök – az intézmény 

javaslatai szerint - foglalkozott a Városi Gondozási Központban alkalmazandó térítési 

díjak összegével is. A díjak meghatározásánál figyelembe vették az önköltség 

emelkedését, de tekintettel voltak a szolgáltatások szociális mivoltára is, így mindössze 

néhány százalékkal emelkedtek a tavalyihoz képest – a veszélyhelyzettel összefüggő 

átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény rendelkezései miatt azonban az 

árak a veszélyhelyzet előtti szinten maradtak az igénybevevők számára. 

A 2020. évi belső ellenőrzési jelentés és a Család- és Gyermekjóléti Központ felügyeleti 

ellenőrzéséről szóló anyag jóváhagyásán túl a Társulás fenntartásában működő Tótágas 

Bölcsőde térítési díjaival is foglalkozott az elnök, ez alapján - az előzetes javaslatoknak 

megfelelően - a fizetendők továbbra is a 2013-as szinten maradnak. 

A nevelőtestületi egyetértés után a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde intézményvezetésével továbbra is a jelenlegi igazgatót bízza meg a Társulás 

elnöke. A döntés alapján Varjuné Molnár Katalin 2026.07.31. napjáig igazgathatja a 

többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményt. 

 

2021. MÁJUSI DÖNTÉSEK 

 

Az óvodai beíratásokat követően Szentgotthárdon 2021. április 26-tól 29-ig történt meg 

az óvodai beíratás. Mivel a 2021-2022. nevelési évben az óvodaköteles gyermek száma 

alacsonyabb az elmúlt néhány évhez képest, a Játékvár Óvoda óvodai csoportjainak 

számát – az intézmény kérésére is - 11-ről 10-re csökkentette a fenntartó Társulás 2021 

szeptemberétől akképpen, hogy a nyugdíjazások miatt ténylegesen nem szűnt meg 

egyetlen alkalmazott állása sem. (Amennyiben a gyermeklétszám a jövőben emelkedik (a 

születések száma változik, ideköltözés miatt gyermeklétszám emelkedik), úgy a 

csoportszám megemeléséről a fenntartó ismét dönthet.) 

Emellett az elnök engedélyezi 2021. szeptember 01. naptól a SZEOB Micimackó 

Tagóvodájában (Magyarlak) a maximális csoportlétszám megemelését, továbbá a SZEOB 

Csillagvirág Tagóvodában (Csörötnek) a nyitvatartási idő változását. 

 

2021. OKTÓBER 

 

Elsőként az idei költségvetés alakulásával foglalkoztak a polgármesterek. Az év elején 

tervezett számok jelentősen nem változtak, a költségvetés összkiadásainak teljesítése 

pedig 42,9 %-os volt az első félév után. A koronavírus okozta nehézségek és a jelentkező 

áremelkedések ellenére is biztosított volt a közösen fenntartott 

intézmények/szolgáltatások működése. 
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Módosították a 2021-es költségvetési határozatot is, majd a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény 2020/2021. évi beszámolója került napirendre. 

Az előterjesztett anyag tartalmazta a feladatellátást jellemző valamennyi fontosabb 

adatot. Sajnos a munkaerő-ellátottságával kapcsolatban továbbra is a szakemberhiány a 

jellemző, a személyi feltételek hiányából adódó nehézségeket pedig tovább súlyosbította 

a veszélyhelyzet és az ehhez kapcsolódó intézkedések bevezetése. Idén márciusától 

állandó udvari munkás segíti a szentgotthárdi óvoda munkáját, illetve fontos fejlemény, 

hogy az alig pár hónapja elnyert pályázati forrásból már meg is valósult a szentgotthárdi 

óvoda fűtéskorszerűsítésére: a munkálatok a fűtési szezonig le is zárultak. Szintén sikeres 

pályázatnak köszönhetően megújulhatott a csörötneki tagóvoda épülete is.  

Az előírásoknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 

fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. 

Szentgotthárdon a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, 

valamint a Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot. Mindhárom intézmény fenntartója a 

Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség. Fontos fejlesztés volt a nyáron 

a Városi Gondozási Központban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kiszolgáló 60 db 

új, modern készülék beszerzése, amelynek köszönhetően már most tapasztalható az 

ellátottak számának emelkedése. Szintén előrelépés, hogy a támogató szolgálat egy új 

autót kapott nemrég, amelyhez a Társulás biztosította a fedezetet. A 7 személyes 

személyautó elsődlegesen a térségben élő gyermekek speciális közoktatási intézménybe, 

iskolába történő napi szállítását segíti, de szabad kapacitás idején az idősek egészségügyi 

intézménybe történő eljutását és az intézmény egyéb szállítással kapcsolatos feladatainak 

ellátását is biztosítja. A bölcsőde 100%-os kihasználtsággal működik, a bővítést célzó 

pályázati projekt kivitelezési részét azonban egyelőre nem sikerült még megkezdeni, több 

eredménytelen közbeszerzési eljárás után. A Társulási Tanács összességében a szakmai 

munkát jó színvonalúnak értékelte és köszönetét fejezte ki az intézmények 

munkatársainak.  

A nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító intézményekben élelmezési 

szolgáltatást végző JustFood Kft 2022. évre 8,5%-os nyersanyagnorma igénnyel fordult a 

fenntartó felé, hivatkozva a közétkeztetésben leginkább használt alapvető élelmiszerek és 

üzemanyag árak nagymértékű emelkedésére, illetve a minimálbért érintő várható 

változásokra. Az emelést a Városi Gondozási Központ vonatkozásában elfogadták, a 

veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

rendelkezései miatt azonban az árak a veszélyhelyzet előtti szinten maradtak az 

igénybevevők számára. 

 

2021. DECEMBERI DÖNTÉSEK: 

 

Elsőként a szervezet gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató 

került terítékre, amely valamelyest támpontot jelentett a második napirendi pont, a jövő 

évi költségvetés előkészítéséhez is.  

A jelenleg hatályos jogszabályok ugyan nem teszik kötelezővé a költségvetési koncepció 

elkészítését, az előkészítők szerint viszont érdemes a kérdéssel már most foglalkozni. Az 

előterjesztés a már elfogadott 2022. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó 

jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve készült el. Ez alapján a 

Tárulás a 2022-es esztendőben várhatóan 759 millió Ft főösszegből gazdálkodik, amely 
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összeg 52,3 millió forinttal magasabb az idei évhez viszonyítva - az eltérést az 

illetményekben bekövetkező változások okozzák. A társulási intézmények fenntartásának 

költségeit részletesen tartalmazta a jóváhagyott anyag: a Városi Gondozási Központ, a 

Család- és Gyermekjóléti Központ, a Játékvár Óvoda, a Tótágas Bölcsőde és a vidéki 

tagóvodák költségvetését is magában foglaló koncepció egyelőre tárgyalási alap, 

maradéktalanul csak 2022 elején kerül végleges formába.  

A Társulás jövő évi belső ellenőrzési tervének elfogadását követően azzal is egyetértettek 

a polgármesterek, hogy a pályázati támogatásból megvalósított csörötneki minibölcsőde a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként 

kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól. Ehhez kapcsolódóan a 

Társulás beszerzi az ehhez szükséges, törvényben meghatározott véleményeket és ezt 

követően hozza meg végső döntését. 

 

A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 

➢ Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

• Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

• Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

• Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

➢ Városi Gondozási Központ 

➢ Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

A Társulás 2021. évi költségvetését 706.570.000,- forinttal terveztük meg. 2021. évben a 

térségi feladatellátással 24.058.080,- Ft-tal több normatív állami támogatás érkezett a 

térségbe, mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában 

látnák el a települések. (Társult formájú állami támogatás többletben a házi segítségnyújtás 

esetében részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó összeg 

130%-a, azaz 378.110,- Ft/fő helyett  491.550,- Ft/fő. 62 fő ellátottra járó normatíva így 7.033 

eFt-al magasabb. A család- és gyermekjóléti szolgálat esetében pedig az ellátott 

körjegyzőségeket illetően 17.025 eFt-al magasabb a támogatás.) Az intézmények 

finanszírozása 2021. évben folyamatosan biztosított volt. 

 

A Társulás által fenntartott intézmények térségi szintű szolgáltatásait a tagönkormányzatok 

2021. évben is lakosságszám arányában finanszírozták. A tagönkormányzati éves 

hozzájárulások fizetési határidejét a következőképpen határozta meg a Társulási Tanács: 

50%-ot március 31-ig, 50%-ot szeptember 30-ig kell befizetni a Társulás költségvetésébe. A 

2021. évi hozzájárulásokat egyetlen tagönkormányzat nem fizette be év végéig, a kintlevőség 

az év utolsó napján 875.760,- Ft volt. 

 

A Társulás keretei között biztosított szolgáltatások kistérségi (vagy járási) működési 

területtel bírnak: 

- támogató szolgálat,  

- közösségi pszichiátriai alapellátás, 

- a házi segítségnyújtás (kivéve: Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu),  
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- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- a családsegítés, 

- a gyermekjóléti szolgáltatás, 

- belső ellenőrzés, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. 

 

A támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás már 2016. januártól normatív 

finanszírozási rendszerben történik. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 

2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a 

Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a Társulással megkötött feladat-

ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot, évenkénti finanszírozással. 2022. évre 

vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes igénybekérést kért, a 2022. évre szóló megállapodás 

tervezet ezek alapján egyeztetés alatt áll, a támogatás összege pedig az előző évekhez hasonló 

lesz. 

 

Idén is kiemelendő, hogy a Társulás településein az elmúlt években ezek a szolgáltatások 

jelentős mértékben hozzájárultak a településeken élők szociális biztonságának, illetve 

esélyegyenlőségük megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket 

képvisel a ma rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett 

szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. A vidéki Magyarországon elérhető szociális 

ellátások szinte minden eleme hozzáférhető ma a térségben. A térség legkisebb falujában is 

megvan mindazon szociális szolgáltatás, ami a térség központjában. Mindez nem lehetne így, 

ha nem lenne térségi összefogás, ha a szociális ellátórendszerét minden település önállóan 

akarná felépíteni és működtetni. Viszont van ennek további folyománya is: ezek az ellátások 

csak egymásra épülve, egymás mellett működve hatékonyak, egyfajta szolgáltatási 

„csomagként”. A szolgáltatások ma a legkorszerűbbek, és nagy segítséget jelentenek a 

rászorulóknak.  

  

A Társulási Tanács üléseinek anyagai (előterjesztések, határozatok) az önkormányzati hivatal 

weboldalán elérhetők:  

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-

tersege-onkormanyzati-tarsulas.html 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2021. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2022. január 15. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester/elnök 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Tárgy: Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 
módosítása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27 -i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2021-es évben került sor a települési önkormányzatok közművelődési tárgyú rendeleteinek 
a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatáskörében történő ellenőrzésére. A 
Kormányhivatal az aktuális célellenőrzésre tekintettel a közművelődési tárgyú rendeletünk 
felülvizsgálatához támpontokat adott, majd szakmai konzultáció keretében – telefonon szóban 
és e-mailekben írásban is – segítséget adott a szükséges rendeletmódosításnak a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Törvény.) vonatkozó szabályozásának megfelelő elkészítéséhez, a 
helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez igazodóan. 

Pontosításra kerül a rendelet bevezető része. Itt fel kell tüntetni a felhatalmazást adó 
valamennyi jogszabályhelyet, valamint a feladatkört is pontos jogszabályi hivatkozással meg 
kell határozni. Ez a korábbi rendeletünkben túl volt szabályozva. 

Hatályon kívül kell helyezni a rendelet hatályát tartalmazó 1. §-t, mivel az nem képezheti az 
önkormányzati rendelet részét, mivel törvény már rendezi. A 2. §-t is hatályon kívül kell 
helyezni, ami a rendelet célját határozta meg.  

A Törvény szerint minden települési önkormányzatnak kötelező feladata a közművelődési 
alapszolgáltatások megszervezése. Pontosítani szükséges ennek kereteit, egy plusz kötelező 
elemmel kell kiegészíteni a felsorolást. Az önkormányzatoknak évente legalább egyszer 
kötelező fórumot szervezni, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 
feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

A rendeletben a könyvtárra vonatkozó rendelkezések törlését kérte a Kormányhivatal. 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviseletének szabályozása normatív 
határozattal történik, így a 6. § is törölni szükséges a rendeletből. 

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 kell szólni arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős 
társadalmi hatása, sem jelentős költségvetési hatása. A tervezett rendeletmódosításnak nincs 
gazdasági hatása, sem jelentős környezeti, sem egészségi következménye. Nincs jelentős 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják (kiemelve, hogy a 
Kormányhivatal javasolta). A jogalkotás elmaradása a Vas Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívását vonná maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2022. január 17. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
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1. számú melléklet 
 

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

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a pontjában 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: közművelődési rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a pontjában 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.” 

 

2. § 

A közművelődési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt 
c) fórumot szervez évente egy alkalommal, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.” 
 

3. § 

Hatályát veszti a közművelődési rendelet: 
a) 1. §-a, 
b) 2. §-a, 
c)   3. § (4) bekezdése 
d) 4. § 5. pontja  
e)   6. § (1), (2) és (3) bekezdése 
f)   2. számú melléklete 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
polgármester  jegyző 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-i 
ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
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Indokolás a rendelettervezet 
 
1. §-ához: A bevezető részben feltünteti a felhatalmazást adó valamennyi jogszabályhelyet, 

valamint a feladatkört is pontos jogszabályi hivatkozással meghatározza. Ez a 
korábbi rendeletünkben túlszabályozott volt, ezért az új bevezető részben javítva 
lett.  

 
2. §-ához: Pontosítja a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének kereteit, egy 

plusz elemmel kiegészítve a felsorolást. 

 
3. § a) és b) pontjához: Hatályon kívül helyezi a rendelet hatályát és célját tartalmazó 1. és 2. 

§-t, mivel az nem képezheti az önkormányzati rendelet részét. 
 
3. § c), d), e), f) pontjához: Hatályon kívüli helyezi a könyvtárra vonatkozó rendelkezést, 

mivel a közművelődési rendelet könyvtári szabályozást nem kell, hogy 
tartalmazzon. 

 
4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Tárgy: A SZEOB bővítése a csörötneki minibölcsődei ellátással 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Csörötnek Község Önkormányzata egy pályázati támogatásnak köszönhetően minibölcsődét 
alakított ki a település központi részén elhelyezkedő Petőfi u. 1. szám alatti, 515/1 hrsz-on 
található épület átalakításával. A beruházás elkészült és a 7 fős intézmény működtetésével 
kapcsolatban a 27/2021. számú képviselő-testületi határozattal Csörötnek Község 
Önkormányzata kezdeményezte (lásd: 1. sz. melléklet), hogy a társulási fenntartású 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) részeként kezdje meg a 
működését.  
 
A Magyar Államkincstárral és a Kormányhivatallal, továbbá a SZEOB intézménnyel és a 
kezdeményező Csörötnek Község Önkormányzatával történt egyeztetések eredményeképpen 
a csörötneki minibölcsőde önálló szervezeti és szakmai telephelyként működhetne a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődén belül 2022. március 01. 
időponttól - ez a forma megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény szervezeti működésének (43/A. § (2) d.) „többcélú, közös igazgatású intézmény 
önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy többcélú óvoda-bölcsődeként való 
működtetésére nincs lehetőség”. A jogszabályi háttér áttekintésével világossá vált az is, hogy 
a jelenlegi intézményi struktúrában a bölcsődei feladatellátásra nem az Nkt., hanem a Gyvt. 
szabályozása az irányadó, a Gyvt. pedig nem tartalmaz intézményátszervezésre vonatkozó 
időbeli korlátozást, tehát a SZEOB ilyen irányú átszervezésének nincs nevelési év közben 
sem akadálya. 
A csörötneki minibölcsőde működtetésének finanszírozása ebben a modellben nem terhelné a 
többi tagönkormányzatot, hiszen a Társulási Megállapodásban is meghatározottak szerint az 
állami támogatással le nem fedezett költségeket a Társulás azon tagönkormányzata köteles 
biztosítani a Társulás költségvetésében, amelyikhez az adott intézmény / tagintézmény 
tartozik. Tehát jelen esetben a csörötneki intézmények (óvoda és a minibölcsőde) 
működtetésével, fenntartásával járó költségeket Csörötnek Község Önkormányzata 
köteles majd biztosítani a Társulás költségvetésén belül. 
 
A fentiekre tekintettel a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 
22/2021. számú Társulási Tanácsi határozattal elvben egyetért azzal, hogy a csörötneki 
minibölcsőde a SZEOB új, önálló telephelyeként kezdje meg működését, várhatóan 2022. 
március 01. időponttól. Ehhez kapcsolódóan a Társulás bekérte az ehhez szükséges, 
törvényben meghatározott véleményeket is (kisebbségi és országos önkormányzat, az 
intézmény alkalmazotti közössége, szülői szervezet véleménye – a testületi ülésig ezek 
várhatóan mind rendelkezésre fognak állni.)  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 7. pontja 
alapján a társulási megállapodás kötelező jelleggel tartalmazza a közös fenntartású 
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intézmények megnevezését. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának VIII. fejezete tartalmazza az intézmények fenntartásával kapcsolatos 
rendelkezéseket. A VIII. 1. pontja tartalmazza a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde intézményegységeinek a megnevezését, illetve a működési/ felvételi 
körzetre vonatkozó szabályokat. Amennyiben tehát az a döntés születik, hogy a csörötneki 
minibölcsőde a társulási fenntartású SZEOB intézmény részeként kezdi meg működését, a 
törvény rendelkezései alapján szükséges a Társulási Megállapodás ezzel történő módosítása 
is. A törvény 88. § (2) alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése lesz szükséges a társulási 
megállapodás módosításához - a Társulási Megállapodást módosító okirat tervezetét az 
előterjesztés 2. sz. mellékleteként előkészítettük.  
 
Az átszervezés a fentiek mellett sok más teendőből áll, a működési engedély megszerzéséhez 
egyéb dokumentumokat (szakmai program, alapító okirat módosítás, stb.) is el kell készíteni, 
illetve a használatbavételi engedélyt is meg kell szerezni – ezek mindegyike párhuzamosan 
folyamatban van. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Csörötnek Község 

Önkormányzatának kezdeményezésére és a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás elvi jóváhagyó döntése alapján – egyetért azzal, hogy a csörötneki minibölcsőde 
a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként 
kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól.  

 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csörötneki minibölcsőde 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként való 
feltüntetése érdekében 2022. március 01. időponttal jóváhagyja a Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosító okirat elfogadásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor elnök 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2022. január 19.                                                      
                                                                                                      Huszár Gábor 
                                                                                                       polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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1. sz. melléklet  
 
 
 

 
 
 
 
 

2. sz. melléklet 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 
 

1.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények fenntartása 1. pontjának 
megszövegezése a következőkre változik: 
 
1. A Társulási Tanács az alábbi közoktatási intézmények fenntartásáról gondoskodik: 

• Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14.), azon belül: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.16.) 
- …………. Minibölcsőde (9962 Csörötnek, Petőfi út 1.) 
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvodája (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.) 
 Micimackó Tagóvodája (9963 Magyarlak, Temető u. 1.) 
 Csillagvirág Tagóvodája (9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.) 

 
2.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, A működési / felvételi körzet 2. f) pontjának 
megszövegezése a következőkre változik: 
 

f) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény bölcsődei 
ellátása esetében  

- a szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a 
csörötneki ………………. Minibölcsőde esetében elsősorban a Csörötneken 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni az 
intézménybe, ezt követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi 
igényeket is kielégítik az intézmények. 
 

 
ZÁRADÉK 

 
Jelen módosító okiratot az alábbi Képviselő–testületek az alábbi minősített többséggel 
meghozott határozatukkal hagyták jóvá, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata …./2022. 
Alsószölnök Község Önkormányzata …/2022. 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata …./2022. 
Csörötnek Község Önkormányzata …/2022. 
Felsőszölnök Község Önkormányzata …/2022. 
Gasztony Község Önkormányzata …/2022. 
Kétvölgy Község Önkormányzata …/2022. 
Magyarlak Község Önkormányzata …/2022. 
Nemesmedves Község Önkormányzata …../2022. 
Orfalu Község Önkormányzata …../2022. 
Rábagyarmat Község Önkormányzata …../2022. 
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Rátót Község Önkormányzata …../2022. 
Rönök Község Önkormányzata …/2022. 
Szakonyfalu Község Önkormányzata …../2022. 
Vasszentmihály Község Önkormányzata …../2022. 
 
Szentgotthárd, 2022. ………………… 
 
 
                ................................                                          ................................ 
              Huszár Gábor polgármester                                 Monek Zsolt polgármester 
      Szentgotthárd Város Önkormányzata                 Alsószölnök Község Önkormányzata 
 
 
 
           ...................................                            .................................... 
               Fodor Sándor polgármester                                  Kocsis Zsolt polgármester 
      Apátistvánfalva Község Önkormányzata       Csörötnek Község Önkormányzata 
 
 
 
        ...................................               .................................... 
                Ropos Gábor polgármester                               Nagy Miklós 
       Felsőszölnök Község Önkormányzata      Gasztony Község Önkormányzata 
 
 
 
        .....................................                           ..................................... 
              Doncsecz András polgármester            Monek Dávid polgármester 
            Kétvölgy Község Önkormányzata                 Magyarlak Község Önkormányzata 
 
 
 
        ....................................                  ................................... 
                Mesics Ferenc polgármester        Simon-Nagy Attila polgármester 
       Nemesmedves Község Önkormányzata                    Orfalu Község Önkormányzata 
 
 
 
      ...................................                 .................................. 

    Horváthné Boldizsár Borbála                           Domiterné Molnár Annamária                   
       Rábagyarmat Község Önkormányzata                     Rátót Község Önkormányzata 
 
 
 
      ...................................                  ................................... 
               Pékó Tamás polgármester                        Rogán Valéria polgármester 
            Rönök Község Önkormányzata      Szakonyfalu Község Önkormányzata 
 
     ........................................ 
                                                       Császár István polgármester 
                                             Vasszentmihály Község Önkormányzata 



Tárgy: SZET Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27- i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint „ A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb 
szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető 
tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső 
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az 
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem 
lehet.” 
 
A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti szabályzat-tervezetet dolgozta ki és kéri annak elfogadását.  
A Szabályzat tartalmaz hivatkozást a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja kapcsán 
a törvény 6.§ (2) bekezdésére mely szerint „(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem 
haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a 
felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült 
költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.  

A mellékelt szabályzat elfogadásával eleget teszünk a törvény ben előírtaknak és a KFT 
vezetése kezdeményezésének is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen! 
  



Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja 
 
Szentgotthárd, 2022. január 18. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:  Dr  Dancsecs Zsolt 
                          
Szentgotthárd, 2022. január 17. 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
  



1.számú melléklet 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft 
Javadalmazási szabályzata 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló, módosított 2009. évi CXXII. törvény 
(továbbiakban: „Törvény”) előírásainak megfelelően az általa alapított SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatot az alábbiak szerint 
alkotja meg, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyve 208. § (1) 
bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásnak, valamint a jogviszony 
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak 
rendszeréről. 

I. A szabályzat hatálya 

1. A szabályzat hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakba: Képviselő-testület) által alapított SZET Szentgotthárdi Kft. 
egyszemélyes gazdasági társaság: 

- felügyelőbizottsági tagjaira 

- a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv., a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése 
hatálya alá tartozó munkavállalóira (továbbiakban: vezető) terjed ki. 

2.  Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett 
rendelkezést nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és a Társaság 
Alapító Okirata előírásainak figyelembevételével a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. 

II. Javadalmazás 

1.  Felügyelő Bizottsági tagok díjazása: 

1.1.) A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásra nem 
jogosultak.   

1.2.) Amennyiben a társaság felügyelő bizottságának tagjai tiszteletdíjra jogosultak, 
annak mértékét évente a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozza meg. A havi tiszteletdíj nem haladhatja meg a Törvény 6. § (2) 
bekezdésében rögzített mértéket. Figyelemmel többletfeladataira a Felügyelő 
Bizottság elnöke esetében a tiszteletdíj mértéke a Törvény által megszabott 
kereteken belül a tagokat meghaladó mértékű lehet. 

1.3.) A Felügyelő Bizottság tagjai a jelen szabályzat szerinti tiszteletdíjon felül egyéb 
juttatásra nem jogosultak, de a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik 
megtérítésére jogosultak. 

1.4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak e jogviszonyuk megszűnése esetére juttatás 
nem biztosítható. 



 

 

2. Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló –
ügyvezető igazgató - javadalmazása: 

Az ügyvezető igazgató javadalmazását Szentgotthárd Város Önkormányzat ának 
Képviselő-testülete (mint munkáltatói jogokat gyakorló) állapítja meg. A 
munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetése 
esetére a mindenkor hatályos Mt. rendelkezések az irányadók.  

A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalmazásáról a Képviselő-testület évente 
általában a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt. A 
vezető alapbéren felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt 
jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre a Kft. teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalói jogosultak. 

 

III. Záró rendelkezések 

1. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé 
és ő jogosult a jelen szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott 
jogviszonnyal összefüggő iratok aláírására. 

2. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, megváltoztatásra kerül, azt az 
elfogadástól, illetőleg módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe 
kell helyezni. A letétbe helyezésről az ügyvezető köteles gondoskodni. 

3. Jelen szabályzat a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
történő elfogadását követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően kell alkalmazni.  

 

Jelen szabályzatot a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …………….. 
számú határozatával fogadta el. 

 

Kelt ………………………… 

 

 

………………………………. 

Szentgotthárd Város polgármestere 

 



Tárgy: Szentgotthárdi Ipari Park Kft. javadalmazási szabályzatának 
elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27- i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint „ A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb 
szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető 
tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső 
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az 
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem 
lehet.” 
 
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szabályzat-
tervezetet dolgozta ki és kéri annak elfogadását.  
A Szabályzat tartalmaz hivatkozást a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja kapcsán 
a törvény 6.§ (2) bekezdésére mely szerint „(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem 
haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a 
felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült 
költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.  

A mellékelt szabályzat elfogadásával eleget teszünk a törvény ben előírtaknak és a KFT 
vezetése kezdeményezésének is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen! 
  



Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 
Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
Szentgotthárd, 2022. január 18. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:  Dr  Dancsecs Zsolt 
                          
Szentgotthárd, 2022. január 17. 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
  



1.sz. melléklet 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft  

Javadalmazási szabályzata 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló, módosított 2009. évi CXXII. törvény 
(továbbiakban: „Törvény”) előírásainak megfelelően az általa alapított Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft. javadalmazási szabályzatot az alábbiak szerint alkotja meg, a felügyelő bizottsági 
tagok, valamint a Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó 
munkavállalók javadalmazásnak, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. 

I. A szabályzat hatálya 

1. A szabályzat hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakba: Képviselő-testület) által alapított Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 
egyszemélyes gazdasági társaság: 

- felügyelőbizottsági tagjaira 

- a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv., a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése 
hatálya alá tartozó munkavállalóira (továbbiakban: vezető) terjed ki. 

2.  Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett 
rendelkezést nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és a Társaság 
Alapító Okirata előírásainak figyelembevételével a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. 

II. Javadalmazás 

1.  Felügyelő Bizottsági tagok díjazása: 

1.1.) A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásra nem 
jogosultak.   

1.2.) Amennyiben a társaság felügyelő bizottságának tagjai tiszteletdíjra jogosultak, 
annak mértékét évente a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozza meg. A havi tiszteletdíj nem haladhatja meg a Törvény 6. § (2) 
bekezdésében rögzített mértéket. Figyelemmel többletfeladataira a Felügyelő 
Bizottság elnöke esetében a tiszteletdíj mértéke a Törvény által megszabott 
kereteken belül a tagokat meghaladó mértékű lehet. 

1.3.) A Felügyelő Bizottság tagjai a jelen szabályzat szerinti tiszteletdíjon felül egyéb 
juttatásra nem jogosultak, de a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik 
megtérítésére jogosultak. 

1.4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak e jogviszonyuk megszűnése esetére juttatás 
nem biztosítható. 



 

 

2. Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló –
ügyvezető igazgató - javadalmazása: 

Az ügyvezető igazgató javadalmazását Szentgotthárd Város Önkormányzat ának 
Képviselő-testülete (mint munkáltatói jogokat gyakorló) állapítja meg. A 
munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetése 
esetére a mindenkor hatályos Mt. rendelkezések az irányadók.  

A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalmazásáról a Képviselő-testület évente 
általában a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt. A 
vezető alapbéren felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt 
jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre a Kft. teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalói jogosultak. 

 

III. Záró rendelkezések 

1. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé 
és ő jogosult a jelen szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott 
jogviszonnyal összefüggő iratok aláírására. 

2. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, megváltoztatásra kerül, azt az 
elfogadástól, illetőleg módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe 
kell helyezni. A letétbe helyezésről az ügyvezető köteles gondoskodni. 

3. Jelen szabályzat a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
történő elfogadását követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően kell alkalmazni.  

 

Jelen szabályzatot a Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …………….. 
számú határozatával fogadta el. 

 

Kelt ………………………… 

 

 

………………………………. 

Szentgotthárd Város polgármestere 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a szentgotthárdi fürdő épület-energetikai 
korszerűsítésére 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27- i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent az „Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP 
Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben 
intenzív előkészítő munka zajlott – ennek eredménye a jelenlegi előterjesztés. 
 
 

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL: 
 
A pályázati felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre. 
Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 
 
Támogatható a helyi, térségi jelentőségű fürdők energetikai célú fejlesztése, 
korszerűsítése az alábbiak szerint: 
 

• Épületenergetikai fejlesztések, hőtermelők, hőelosztók, légkezelők és épületklímák 
fejlesztése, épület- és technológiai automatizálási tevékenység, világítás, abszorpciós 
központi hűtőberendezések telepítése és kompresszoros folyadékhűtő kiváltása, 
gépészeti rendszer korszerűsítés, hőszivattyú beépítés, puffertároló kialakítás.  

• Termálvíz kutak létesítése és bővítése, felújítása, kúttechnológiai fejlesztés, 
csurgalékvíz-, uszoda- és termálvíz hőtartalmának hasznosítása, a keletkező 
hulladékhő gyógyfürdő területén kívüli hasznosítása kizárólag középületek meglévő 
fosszilis energiaigényének kiváltására, amennyiben energetikai számítás alapján a 
kalkulált üvegházhatásúgáz-csökkenés mennyisége a tárgyi projekt keretében ÜHG 
csökkenés indikátor hozamként elszámolásra kerül.  

• Kísérőgáz hasznosítás, beleértve a gyógyfürdő területén kívüli hasznosítást, 
amennyiben az abból származó üvegházhatásúgáz-csökkenés a tárgyi projekt 
keretében az ÜHG csökkenés indikátor hozama részeként vállalásra kerül.  

• Fotovoltaikus kiserőművek telepítése és bővítése az 50 kW - 499,99 kW teljesítmény 
tartományban.  

• Egyéb, a vízkezeléshez, medencetechnológia kialakításhoz és korszerűsítéshez 
kapcsolódó fejlesztések, vezetékek és szerelvények hőszigetelése, medence takarás, 
mérőrendszerek kialakítása.  
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Az elnyerhető támogatás összege maximum 500 millió Ft, amely vissza nem térítendő 
támogatást jelent. Önerő nem szükséges, a megvalósításhoz szükséges 100% előleg hívható 
le. 
 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. 
 
 

II. A TERVEZETT FEJLESZTÉSRŐL ÉS A PROJEKT TARTALMÁRÓL: 
 
A St. Gotthárd Spa & Wellness élményfürdő 2007-ben nyitotta meg kapuit, és azóta 
töretlen az érdeklődés a szolgáltatásai iránt. Ugyanakkor a nyitás óta számottevő felújítás nem 
történt az épületben. Így életkora miatt mielőbbi fejlesztésekre, karbantartásokra és az 
elöregedett eszközök cseréjére van szükség ahhoz, hogy a megfelelő üzembiztonságot és a 
minőségi szolgáltatást a továbbiakban is fent tudjuk tartani, ezzel pedig az ide érkező évi 100 
ezer vendéget kiszolgálhassuk. A vendégforgalom növelése mellett az üzemeltetési költségek 
radikális csökkentésére is törekedni kell. A fürdő költségszerkezetében az energiafelhasználás 
az összes költség egyharmadát jelenti.  
 
A fejlesztés konkrét tartalmának meghatározását hosszas egyeztetések alapozzák meg. Ennek 
értelmében hőszivattyús rendszer kiépítésére kívánunk pályázatot benyújtani, viszont az 
előzetes konzultációk alapján a már meglévő kút nincs jól hasznosítható állapotban. Mivel a 
pályázati felhívás lehetőséget ad új kút létesítésére is, így egy új termálkútra alapozott 
hőszivattyús rendszer kiépítése lenne a beruházás főpillére, melyet célszerűen napelemekkel 
kell kiegészíteni, ahhoz, hogy a legnagyobb energia-megtakarítást érhessük el. Ugyanakkor 
lehetőség van a már meglévő kút felújítására és tisztítására is a projekt keretén belül, így 
erre is sor kerülne ebben a projektben.  
 
A Nyugat-Dunántúli Vízügyi-Igazgatósággal, mint engedélyező szervvel folytatott előzetes 
tárgyalások alapján ennek akadálya nincsen, együttműködésükről biztosítottak bennünket. 
 
A projekt tervezett költségvetése eléri a maximálisan elnyerhető támogatás összegét, 
vagyis a (bruttó) 500 millió Ft-ot. Saját forrással nem tervezünk. A tervezett költségvetés 
tartalmaz mindent, ami a megvalósításhoz kapcsolódóan várhatóan felmerül: a komplett 
kivitelezési költségeken túl az előzetes tanulmányok, engedélyezési, kivitelezési 
tervdokumentáció, a közbeszerzés (közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési hirdetmények), 
a projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek (költséghaszon-elemzés 
elkészítése), a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (műszaki 
ellenőr, kötelezően előírt nyilvánosság), stb. költségeit is. A projektben az új kút fúrása 
engedélyköteles tevékenységnek minősül, az engedélyezési eljárás hatósági díját is jelen 
projekt keretében kívánjuk elszámolni. 
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HATÁSVIZSGÁLAT 
 
1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Régóta tervezett energetikai fejlesztés valósulhat meg a St. Gotthárd Spa & Wellness 
élményfürdőben, mivel a működési költségek egyharmadát az energiafelhasználás 
költségei teszik ki. Így erősen indokolt a pályázat benyújtása. A jelenlegi állapot szerinti 
magas energiaköltség az egyéb üzemeltetési költségekkel együtt  igen nagy anyagi teher 
az üzemeltető Gotthárd-Therm Kft-nek illetve a tulajdonos Önkormányzatnak. Saját 
forrásból ezeket az épületenergetikai korszerűsítéseket elvégezni sem az üzemeltető, 
sem a tulajdonos önkormányzat nem tudja. 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Az önkormányzat költségvetésében valószínűleg sosem lesz arra fedezet, hogy pusztán 
saját forrásból gondoskodjon a tervezett fejlesztés megvalósításáról. Legfeljebb 
pályázati támogatás esetén lesz erre lehetősége a városnak. A most megnyílt pályázati 
konstrukció alkalmas arra, hogy a segítségével egy komplex épület-energetikai 
fejlesztés valósuljon meg a szentgotthárdi fürdőben. A megvalósítást kizárólag pályázati 
támogatásból tervezzük – önrészre akkor lehet szükség, ha a kivitelezés időpontjára 
vagy a kivitelezés közben a költségek megnövekednek (áremelkedések, pótmunkák 
felmerülése). 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
A garanciális időszakot követően a karbantartás költségeit kell biztosítani. Ugyanakkor 
a beruiházás eredményeképpen az energiaköltségek a számítások szerint csökkenni 
fognak.  

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Kockázata egyrészről az, ha a megvalósítás során például a ma tapasztalható 
folyamatos, jelentős, előre nem kiszámítható módon növekvő költségek miatt nem lehet 
megvalósítani a beruházást önerő nélkül. További kockázat lehet, hogy a beruházás 
ellenére valójában nem lesz érzékelhető csökkenés a költségekben. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
Az energetikai költségek csökkentésének érdekében az Önkormányzatnak vagy az 
üzemeltetőnek saját forrásból kell energetikai fejlesztéseket végrehajtania a fürdőben. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  
Az adminisztratív terhek jelentősek, de rendezhetők. Ezek többek között: pályázat 
összeállítása, benyújtása, támogatási szerződés kötése, a komplett megvalósítás 
bonyolítása-menedzselése, projektelszámolás, fenntartási kötelezettségek. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a pályázat 
benyújtását támogatni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gotthárd – 
Therm Kft által üzemeltetett St. Gotthard Spa & Wellness fürdő épület-energetikai 
fejlesztésére nyújtson be pályázatot az előterjesztésben megfogalmazottak szerint. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására 2022. május. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Dobos Adrienn projektmenedzser 

   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
               
Szentgotthárd, 2022. január 17. 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 2022. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 
 
 
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével pályázatot hirdet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet alapján az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
 
A pályázat keretében lehetőség van sport infrastruktúra-fejlesztésre is azzal, hogy az 
elnyerhető támogatás összege maximálisan 20 millió Ft. 
 
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, ahol a sportlétesítmény több település 
kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá, több sportág befogadására alkalmas vagy válik 
alkalmassá, építészeti vagy kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, fogyatékkal élők 
sportolási lehetősége bővül.  
 
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Mivel a támogatási 
intenzitás meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető 
támogatás maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 
50%-a. A támogatás felhasználásának végső határideje 2023. december 31. 
 
A pályázatot 2022. február 4-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2022. március 31-ig 
születik döntés.) 
 
 
A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 
 
A pályázati felhívásra a Városi Sporttelep épületének felújítása (tetőcsere, 
födémszigetelés, homlokzati hőszigetelés, 4 db ablak cseréje) tárgyában tervezünk 
támogatási kérelmet benyújtani. Mindezen fejlesztések régóta napirenden vannak, de eddig 
nem volt forrásunk ezek megvalósítására. 
 
A tető felújítása nem engedélyköteles, tervköteles tevékenység, a munka elvégzésére előzetes 
kivitelezői árajánlatot Cent-Tető Bajánsenye, Györke Tamás egyéni vállalkozó adott. A 
födém- és homlokzati hőszigetelésre a SZET Kft. készített kivitelezői árajánlatot az alábbiak 
szerint: 
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Megnevezés 
"A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" Nettó ár Bruttó ár 

Tetőfelújítás 10.160.469,- 12.903.795,- 

födém- és homlokzati hőszigetelés 11.246.218,- 14.282.697,- 

ablakcsere 393.701,- 500.000,- 

 
Műszaki ellenőr alkalmazására is szükség lesz, amelynek költsége bruttó 300.000,- Ft lesz.  
 
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása építési beruházás esetén nettó 25 millió Ft beruházási 
érték felett szükséges, nettó tervezett költség 21.406.686,- Ft így nem szükséges az eljárást 
lefolytatni – így ilyen költség sem merül fel. 
 
Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 27.986.492,- Ft a 
következő megosztásban: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás 12.903.795,- 6.451.897,- 6.451.898,- 
homlokzati hőszigetelés és 
födém szigetelés   14.282.697,- 7.141.348,- 7.141.349,- 

Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Műszaki ellenőr költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 
ÖSSZESEN: 27.986.492,- 13.993.245,- 13.993.247,- 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a Városi Sporttelep épületének tetőszerkezete 

palával borított, rossz állapotban van, a homlokzat szigetelése még nem történt meg, a 
nyílászárók is rossz állapotban vannak.  

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot vagy a szükséges 
felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az Önkormányzatnak vagy 
várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásra. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: pozitív elbírálás esetén a szükséges önrészt biztosítani kell az 
önkormányzat költségvetésén belül. 

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok fenntartásával – kell használni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 2022. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti kiírásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az előterjesztésben 
meghatározottak alapján "A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" 
címmel (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57., hrsz: 93/2) az épület tetőszerkezetének 
felújítására, födém- és homlokzati hőszigetelésére és ablakcseréjére az alábbiak szerint: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás 12.903.795,- 6.451.897,- 6.451.898,- 
homlokzati hőszigetelés   14.282.697,- 7.141.348,- 7.141.349,- 
Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Műszaki ellenőr költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 
ÖSSZESEN: 27.986.492,- 13.993.245,- 13.993.247,- 

 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
13.993.247,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 4. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                Kozó-Németh Eszter projektmenedzser 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2022. január 24.                                                                                                       

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Önkormányzati tulajdonú sportcsarnokok bérleti díjának 
meghatározása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Szentgotthárdon az önkormányzat tulajdonában és önkormányzati hasznosításban három 
sportcsarnok is működik: a gimnáziumban (Széll K. tér 2-4.) a Szent Gotthárd Általános 
Iskolában, (Füzesi ú. 3.) és mostantól ide tartozik a multifunkciós kézilabda csarnok (Kossuth 
L. u. 57.) is. A sportcsarnokok az oktatási intézményekben  az iskola- és a sportcsarnok 
épületét is magába foglaló  ingatlanok társasházzá alakítása folytán továbbra is az 
önkormányzat tulajdonában és kizárólagos rendelkezése alatt vannak. Ennek megfelelően a 
sportcsarnokok bérbeadását továbbra is az Önkormányzat végzi, a bevételek is hozzá folynak 
be - de az Önkormányzat rendezi a felmerülő közüzemi költségeket is. A létesítmények 
délelőtt az iskola mindennapos testnevelés színterei, délután pedig egyesületek (kézilabda, 
labdarúgó) és hobbi sportolók használják több sportágban.  
A multifunkciós sportcsarnok is az önkormányzat rendelkezése alatt áll, ott azonban nem kell 
igazodni más használókhoz úgy, mint az iskolák esetében. A további bérbeadások szervezése 
miatt születik ez az előterjesztés – a továbbiakban irányadó bérleti díjakat kellene 
meghatározni. 
 
SZENT GOTTHÁRD ÁTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKA 
 
Az általános iskola sportcsarnoka jelenleg több korábbi pályázatnak is köszönhetően némileg 
megújult. Ilyen renoválási munkák voltak: öltözők teljes felújítása, vizesblokkok felújítása, 
folyosó felújítása, régi vasajtók cseréje, ablakcsere, külső szigetelés és színezés.  
A délutáni bérleti időszakban a kihasználtságot tekintve magasak mondható. A bérleti díj 
jelenleg 6000,-Ft + ÁFA/óra, ami megvizsgálva a megyei terembérleti árakat az egyik 
legalacsonyabb. Egy korábbi képviselő testületi értelmében a helyi sportegyesületek miatt, 
jelenleg  50 %-os kedvezménnyel használhatják a csarnokot, ami csökkenti a piaci alapon 
kiadható bérleti órák számát. A látványcsapatsport egyesületek (városunkban: kézilabda és 
labdarúgás) a TAO pályázatukban fedezni tudják a terembérleti díjakat is. Az elszámolható 
terembérleti díjakat a TAO pályázatokban egy úgynevezett banchmarkt (elszámolható 
költségelemek meghatározása) szabályoz, a kézilabda estében az alábbiak szerint: 
„Sportcsarnok (mindenfajta edzésre, továbbá 1000 férőhelyet meg nem haladó, mérkőzésekre, 
sportrendezvényekre /óra) 20,000 Ft”. 
A jelenlegi bérleti szerződések a bajnokság végéig szólnak, a jövő évi TAO pályázatoknak a 
beadási határideje február végén esedékes. 
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SZENT GOTTHÁRD GIMNÁZIUM TORNACSARNOKA 
 
Szintén Önkormányzati tulajdonban áll a Szent Gotthárd Gimnázium tornaterme is. A termet 
leginkább kisebb létszámú és nem TAO sportágban érdekelt egyesületek, illetve 
sportkedvelők használják, bár kisebb számban, de itt is előfordulnak látvány csapatsportágba 
tartozó egyesületek is. A délelőtti időszakban a terem szintén iskola órák színtere. A 
sportcsarnok bérleti díja jelenleg 4000,-Ft + ÁFA/ óra. A megyei árakat figyelembe véve ez 
szintén elég alacsonynak mondható. 
 
MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTCSARNOK 
 
Az új multifunkciós sportcsarnok hosszas építési munkálatai 2021-ben befejeződtek, ebben az 
évben megkapta a használatbavételi engedélyt. Az MKSZ a pályahitelesítési szemlét 2022. év 
elején megtartotta január végig ezt az engedélyt is megkapja a létesítmény. A csarnok öltöző 
bútorzattal is rendelkezik már így minden készen áll arra, hogy sport célra is bérbe lehessen 
adni. A létesítmény fenntartási költségeit nehéz még pontosan meghatározni, de figyelembe 
véve a hasonló létesítményeket bérleti díjak tekintetében a csarnok 12.000, -Ft +ÁFA/óra. 
A létesítménynek három szintje van (pinceszint, földszint, emelet). A pinceszint helyiségei: 
fitneszterem, konditerem, szauna, (jelenleg ilyen eszközök még nincsenek, ennek beszerzése 
még a jövő feladata) öltözők, közlekedők, vizesblokkok, szertár, karbantartók helyisége, 
küzdőtér. A földszint helyiségei: előcsarnok, büfé, takarító szertár, ruhatár, elektromos 
kapcsoló, közlekedő, vizesblokkok, lelátó. Az emelet helyiségei: klubhelyiség, teakonyha, 
iroda, közlekedő, vizesblokk, gépészet, kazánház. A létesítmény alapterülete: 2577,09 m2 Az 
előzetes elképzelések alapján a sportcsarnok egy multifunkcionális csarnok szerepet tölt be a 
városunkban. A sportcsarnok mind teremben űzhető sportok, mind pedig rendezvényeknek 
helyet adó épületként funkcionál a jövőben. A pálya 40×20 méteres (a pályatér 24x24 m 
területű, 453 db ülőhellyel rendelkezik) kézilabda pálya méretű, mely alkalmassá teszi 
kézilabda, teremfoci, röplabda futsal, valamint kosárlabda mérkőzések lebonyolítására. A 
küzdőtér mérete és kialakítása miatt lehetőség van a teremben küzdősportok, táncversenyek, 
és nagy létszámú értekezletek lebonyolítására is. A sportrendezvények mellett alkalmas lehet 
még bálok, koncertek, zenés táncos estek, színházi előadások megrendezésére. A bérletnél 
fontos kiemelni, hogy egésznapos, illetve többnapos események esetében egyedi árat kell 
majd meghatározni. 
 
BÉRLETI DÍJAK A JÖVŐBEN 
 
Összegezve a korábbiakat célszerű lenne a Szent Gotthárd Általános Iskola terembérleti 
díját magasabban rögzíteni a jelenleginél - ezzel követve a megyei árakat, illetve a közüzemi 
költségek növekedését, így ezeket figyelembe véve a hasonló teremárak 10.000, -Ft + 
ÁFA/óra összegben javasoljuk fixálni. 
Gimnázium tornaterme: A közüzemi díjakat itt is az Önkormányzat fizeti és a bevétel is ide 
érkezik. Ezeket figyelembe véve itt is célszerű lenne emelni az óradíjakon, ami a piaci árakat 
és az általános iskolánál mondott emelés mértékét figyelembe véve 6600,-Ft +ÁFA/óra. 
E bérleti díjak mellé azonban kedvezmény nyújtásának a lehetőségét javasoljuk 
meghatározni egy kedvezményrendszer kidolgozásával az 1. számú melléklet szerint. .  
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyában dönteni szíveskedjen! 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tornacsarnokok bérleti díjait 
az alábbiak szerint állapítja meg a jövőben megkötendő bérleti szerződések esetén: 

• Szent Gotthárd Általános Iskola tornacsarnoka - 10.000, -Ft + ÁFA/óra 
• Szent Gotthárd Gimnázium tornacsarnoka – 6.600, -Ft + ÁFA/óra 
• Multifunkcionális Sportcsarnok - 12.000, -Ft + ÁFA/óra 

A bérleti díjakból adható kedvezmények az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint adhatók.  
Határidő: a javaslat közlésére: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
      Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. január 17. 
 
                                         Huszár Gábor  
                               polgármester 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet: 
 

A Szentgotthárd város Önkormányzata által üzemeltetett  szentgotthárdi iskolai 
sportcsarnokokban valamint a multifunkciós csarnokban a bérleti díjakból adható 

kedvezmények nyújtásáról 
 

1.) Az iskolai sportcsarnokokban a bérleti szerződés megkötésekor a konkrét 
körülmények ismeretében a következő jogcímeken lehet kedvezményeket adni – 
(melynek mértéke a 2022. januárban fizetett bérleti díjaknál  alacsonyabb díjat nem 
eredményezhet):  
a.) kedvezmény azoknak, akik folytatólagosan, tartósan, legalább több hétre (vagyis 
nem egy - egy alkalomra) bérlik ki a sportcsarnokot 
b.) kedvezmény az iskolai tanévben (szorgalmi időszakban) de a fűtési idényen kívüli 
időszakban alkalmanként bérbe vevőknek 
c.) kedvezmény a látvány csapatsportágakban a multifunkciós csarnokot bérlő azon 
egyesületnek, amelynek a multifunkciós csarnok használatán kívül az iskolai 
sportcsarnokok valamelyikének használatára is igényt tartanak 
d) kedvezmény TAO igénylésére nem jogosult, látvány csapatsportágnak nem 
minősülő sporttevékenységet folytató szentgotthárdi egyesületnek 
e) egyéb, méltányolható szempontból.  

2.) A Multifunkciós Sportcsarnokban kedvezmény adható: 
a.) kedvezmény a munkanapokon  reggel 8:00 -12:00 óra közötti időszakra bérleti 

szerződést kötőknek 
b.) kedvezmény azoknak, akik folytatólagosan, tartósan, legalább több hétre (nem egy 

- egy alkalomra) bérlik ki a sportcsarnokot 
c.) egyéb, méltányolható szempontból 

 
3.) A megkötendő bérleti szerződésekben szerepeltetni kell a sportcsarnokra megállapított 

teljes bérleti díjat, amiből a kedvezményt adjuk – megjelölve az adott bérleti szerződés 
alapján ténylegesen fizetendő díjat valamint azt, hogy az engedmény melyik jogcímen 
jár.  
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Tárgy:  A polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 
2022. január 27-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. §-a 
rendelkezik a polgármester illetményéről. A Mötv-t az egyes kulturális tárgyú és egyéb 
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. tv. 26-§-a módosította, mely 
2022. január 1. napján lépett hatályba.   

A főállású polgármester illetményére vonatkozó 2022. 01. 01. napjától hatályos 
rendelkezések: 

Mötv.  
 
71. § (2)A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 

polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik 1.300.000 forint.  

 71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  
 

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében  
 
 
A polgármester illetménye 5.001-10.000 fő lakosságszámú település esetén : 
  

2021.12.31. 
napjáig 
br. Ft/hó 

2022.01.01. 
napjától 
br. Ft/hó    

a polgármester 
illetménye 

598.300- 845.000- 

 
 

A főállású polgármester költségtérítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

 

Mötv. 71. § (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
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2021.12.31. 

napjáig 
2022.01.01. 

napjától 
a polgármester 

költségtérítése az 
illetménye 15%-a 

89.745- Ft 126.750- Ft 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat  
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester illetményét 2022.01.01. napjától 845.000- Ft /hó összegben, 
költségtérítését ugyanezen naptól illetménye 15%-ában, azaz 126.750- Ft /hó összegben 
állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Szentgotthárd, 2021. január 10. 

 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                   jegyző 
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Tárgy: A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester 
tiszteletdíja és költségtérítése. 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. január 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az alpolgármester tiszteletdíja 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. 

§ (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90 %-át (2022. január 1-jétől ez az összeg 380.250,- Ft). A 
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

A múlt ciklusban, 2017 januárjától a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
224.640.- Ft/hó összegben került megállapításra. A 2019. évi önkormányzati választásokat 
követő alakuló ülésen is ebben az összegben határozta meg a képviselő-testület az 
alpolgármesterek tiszteletdíját. 

 
Az alpolgármester költségtérítése  

 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az alpolgármester havonta az illetményének illetve 

tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
A múlt ciklusban a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése a fentiek alapján 

került megállapításra, a 2017 januárjától történt emelés után 33.696.-Ft/hó volt, ami a 2019. 
évi önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen is így került elfogadásra. 

 
Javaslat a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíjának 
emelésére 

 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 
törvény 26. §-a 2022. január 1-jétől módosította az Mötv. 71. §-át, mely a polgármester 
illetményéről rendelkezik. A polgármesteri illetmény kötelező megemelése kapcsán 
kezdeményezem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Labritz Béla 
alpolgármester tiszteletdíjának csaknem 30 %-os emelését 292.000,- Ft/hó összegre, 
ezáltal költségtérítését 43.800,- Ft/hó összegben javaslom meghatározni, hiszen az lesz a 
tiszteletdíjának 15 %-a. 
 
A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Koszár András 
alpolgármester tiszteletdíjának mértéke változatlan marad. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 292.000,- Ft/hó összegben, 
költségtérítését ugyanezen naptól 43.800,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
Szentgotthárd, 2022. január 13. 
 
         Huszár Gábor  
         polgármester  
  
Ellenjegyezte: 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
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Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. január 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza a 
képviselők tiszteletdíját a következők szerint: 
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg. 
(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 
tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 
feladatai ellátását. 
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-
testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 
kifizetését a polgármester engedélyezi. 
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 
 
A törvény 35. § (1) bekezdésében említett önkormányzati rendelet Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított 
tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) 
önkormányzati rendelet, ez szabályozza a képviselők tiszteletdíját. 
A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, 
hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 
ellátását. 
A bizottság elnöke, tagja, és a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy 
annak mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. Ennek a mértékét 
sem szabályozza a törvény. 
A képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenként 
téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett. A fenti 
rendelkezésekből fakad, hogy számukra sem költségátalány, sem rendszeres költségtérítés 
nem állapítható meg. 
A 2019. évi önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen a fent említett önkormányzati 
rendeletben a képviselők tiszteletdíja a 2017-től hatályos összegekkel megegyezően a 
következőképpen került megállapításra: 
A képviselő tiszteletdíja (alapdíj)               57.700,- Ft/hó; 
 A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj          45 %-a/hó (26.000,-Ft/hó); 
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A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj      90 %-a/hó (52.000,-Ft/hó). 
A tanácsnok tiszteletdíja a 2019. évi önkormányzati választásokat követően az addigi alapdíj 
45 %-a/hó (26.000,- Ft/hó) összeghez képest az alapdíj 90 %-a/hó (52.000,- Ft/hó) lett. 
 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 
törvény 26. §-a 2022. január 1-jétől módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-át, mely a polgármester illetményéről rendelkezik. 
A polgármesteri illetmény kötelező megemelése kapcsán polgármester úr kezdeményezte 
a képviselői tiszteletdíjak (alapdíj) csaknem 40 %-os emelését 80.000,- Ft/hó összegre. 
Ezáltal a bizottsági tag tiszteletdíja 36.000,- Ft/hó összegre, a bizottsági elnök és a 
tanácsnok tiszteletdíja 72.000,- Ft/hó összegre emelkedne. 
 
Hatásvizsgálat 
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, gazdasági, költségvetési hatása: Amennyiben a 
testület a tiszteletdíj emelése mellett dönt, akkor arról rendeletet kell alkotni. A rendeletnek 
költségvetési kiadási oldala van, természetesen ez az önkormányzatnak pénzébe kerül.  
A változásnak társadalmi hatása: a település teljes társadalmára a tiszteletdíj megállapítása 
nincs kihatással. 
Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tiszteletdíj fizetése, számfejtése, könyvelése 
adminisztációt igényel, a rendelet elfogadása azonban a jelenlegihez képest többletmunkával 
nem jár. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: a jelenlegi szabályozás marad hatályban a jelenlegi 
összegekkel.  
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve, ha szükségesnek látják, a képviselői 
tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítását. 
 
Szentgotthárd, 2022. január 13. 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
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Melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../... . (... . ... .) önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 
szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, 

természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj)  80.000,- Ft/hó. 

(2) A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a/hó (36.000,- Ft/hó). 
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj 90 %-a/hó (72.000,- Ft/hó). 
(4) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 90 %-a/hó (72.000,- Ft/hó).” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől 

alkalmazni kell. 
 
 
 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
polgármester   jegyző 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... év .... hó 
...-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: .... év .... hó .... napján 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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Indokolás: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdése szerint a képviselői tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat 
önkormányzati rendeletben lehet megállapítani. Értelemszerűen a módosítása is 
önkormányzati rendeletben történik. A polgármesteri illetmény 2022. január 1-jétől történő 
kötelező megemelése kapcsán polgármester úr kezdeményezte a képviselői tiszteletdíjak 
(alapdíj) csaknem 40 %-os emelését 80.000,- Ft/hó összegre. Ezáltal az alapdíj meghatározott 
százalékában megállapított bizottsági tagi, bizottsági elnöki és tanácsnok tiszteletdíj is 
emelkedik. A jelen rendelettervezetben javasolt összegekre felemelt tiszteletdíjakat 
visszamenőleg, 2022. január 1-jétől javasoljuk érvényesíteni. 
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Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2022. évi szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyása 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2020. január 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a 
rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja 
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani 
a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

A 2021. évi szabadság-nyilvántartás alapján a polgármester a 2021 évi szabadság maradványa 
24 nap. 

Huszár Gábor polgármester 2022. évre megállapított szabadsága: 

2021. évről áthozott szabadság:                24    munkanap 
2022. évi alap- és pótszabadság        39    munkanap 
2022. évi összes igénybe vehető szabadság:       63    munkanap 
 
A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A szabadságolási 
ütemterv Huszár Gábor polgármester tervezése alapján került előterjesztésre. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 
2022. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 2022. 
évről áthozott 24 nap szabadságát a polgármesternek legkésőbb 2022.03.31. napjáig igénybe 
kell venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Labritz Béla alpolgármester 

Szentgotthárd, 2022. január 12.      
 
                                                                                            Huszár Gábor  
                                                                                             Polgármester 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyz
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1.sz. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 
2022.  évre megállapított szabadsága 
 
 

 
2021. évről áthozott szabadság:                24    munkanap 
2022. évi alap- és pótszabadság        39    munkanap 
2022. évi összes igénybe vehető szabadság:       63    munkanap 
 

 
A 2022. évi szabadság ütemezése: 

 
kezdete vége munkanap megjegyzés     

2022.01.17. 2022.01.19. 3  
2021. évről 

áthozott 
szabadság 

(maradvány): 
24 nap  

2022.01.28. 2022.02.01. 3 
2022.02.08. 2022.02.11. 4 
2022.02.25. 2022.03.04. 6 
2022.03.16. 2022.03.18. 3 
2022.03.21. 2022.03.25. 5 
2022.04.19. 2022.04.22. 4 2022. évi 

alap- és 
pótszabadság: 

39 nap 

2022.05.04. 2022.05.11. 6 
2022.05.30. 2022.06.02. 4 
2022.07.11. 2022.07.14. 4 
2022.08.15. 2022.08.19. 5 
2022.09.19. 2022.09.23. 5 
2022.10.10. 2022.10.15. 6 
2022.11.14. 2022.11.18. 5 

2022. évi összes igénybe 
vehető szabadság:  

         63 
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Tárgy: Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola igazgatója a csatolt kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet). Az intézményi átszervezésnek 
köszönhetően úgy döntöttek, hogy törvényi lehetőséggel élve intézményi tanácsot hoznak 
létre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 73. § (3) 
bekezdése szerint az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a 
tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi 
jogi személyek azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 
tanács hozható létre. A Nkt. ezen szakaszára hivatkozva nem jött létre intézményi tanács, de a 
(4) bekezdés lehetőséget biztosít arra, hogy az intézményi tanácsot a szülők, a 
nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú 
delegáltjából létre lehessen hozni, illetve mivel nemzetiségi oktatás is folyik az iskolában, 
az érintett településen működő nemzetiségi önkormányzat delegáltja is az intézményi 
tanács tagja lesz. 
 
Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Tagjait 
az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátásra. 
Ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el. Az 
intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 
intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskola intézményi tanácsába Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről 
…………………. -t delegálja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2022. január 06.        
                                                                                                            Huszár Gábor 
                                                                                                             polgármester 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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1. sz. melléklet 
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Tárgy: Orfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének módosítása  

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Orfalu község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, 
arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy településszerkezeti tervének, helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének módosításába kezdett, mely kapcsán  
Önkormányzatunk véleményét és arra vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy az  Önkormányzat 
az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. (megkeresés: 1.sz. melléklet)  
A megkereséshez mellékelt dokumentáció 2.sz. melléklet 
A tervezett módosítás egyrészt - magánszemély kezdeményezése nyomán - egy, jelenleg 
beépítésre nem szánt – erdő  besorolású telek, beépítésre nem szánt terület – különleges 
terület – szórvány beépítésű terület átminősítésére, másrészt az OTÉK [253/1997.(XII.20.)] 
jogharmonizáció keretében - lakás és üdülő épület után számítandó gépjárműelhelyezés helyi 
szintű szabályozására irányul.  
A tervezett módosítás megvalósításának Szentgotthárd szempontjából nincs akadálya.    
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat kinyilváníthatja, ha a 
véleményezési eljárásban nem kíván venni. Ebben az esetben az Orfalui Önkormányzat 
részéről az ügyben több megkeresés nem érkezik.  
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az orfalui településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. 2021. decemberében készített 
dokumentáció szerinti módosítása kapcsán kifogást nem emel, a véleményezési eljárás  
további szakaszaiban nem kíván részt venni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. január 11. 

              
                       Doncsecz András 
                 városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1.sz. melléklet  
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2.sz.melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.sz.melléklet 
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Orfalu Községi Önkormányzat 
9982 Orfalu, Fő út 51. 
 
Tel.: +36 94/ 553-022 
Email: jegyzo@alsoszolnok.hu 

AKCIÓTERV AKCIÓTERV AKCIÓTERV AKCIÓTERV     
MérnMérnMérnMérnöki Iroda Kftöki Iroda Kftöki Iroda Kftöki Iroda Kft 
9730 Kőszeg, Bechtold István u. 7. 
 
Tel: +3670/41-30-431 
Fax.: +3694/509-244 
E-mail: modulor.gergye@t-online.hu 
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1.1.1.1.1.1.1.1. Előzmények és kiindulási adatokElőzmények és kiindulási adatokElőzmények és kiindulási adatokElőzmények és kiindulási adatok    
Orfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alábbi 17/2021.(XI.9.) számú határozatot 

adta ki a község településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása érdekében:  

a) Az Orfalu 39 hrsz gazdasági erdőterületből különleges beépítésre nem szánt szorványos 

beépítésű területbe sorolja.  

b) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése 

alapján – tekintettel a 3.§-ban foglaltakra is – szükségessé vált a 10/2013. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelet (HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása. A módosítás lényege az 

OTÉK 4. számú melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a 

HÉSZ normaszövegének részévé tétele. A fentiek alapján a HÉSZ 13.§-a a következő, új (13) 

bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy 

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani” 

    
A tervezési feladathoz a 2021. augusztus 31-én megkapott állami alapadatok kerülnek felhasználásra. 
 
A településen a 20212. augusztus 6-ai OTÉK állapot érvényes. 
 

1.2. Hatályos rendezési tervek1.2. Hatályos rendezési tervek1.2. Hatályos rendezési tervek1.2. Hatályos rendezési tervek    
 

A településszerkezeti tervben, az országos követelményeknek és a helyi sajátosságoknak az együttes 

figyelembevételével kell az egyes települési funkcióknak helyet biztosítani. 

Orfalu községre készült és hatályos lévő településrendezési eszközei:    

a.) Módosítandó településszerkezeti terv: 

A Településszerkezeti tervet a 14/2006.(IX.28.) sz. határozat fogadták el és egy ízben 

módosították. 

Módosítani kell az alábbi HÉSZ rendelet normaszövegét és szabályozási tervlapját: 

b) Orfalu község Szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 4/2006. (IX.18.) 
önkormányzati rendelettel hagyták jóvá, majd a 7/2008. (XI.21.), 3/2011. (IV.07.), 2/2013. 
(IV.15.), 3/2017. (II.22.) és a 7/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelettel módosították. 
 

    
Orfalu község Önkormányzati Képviselő-testületének településfejlesztési döntéseket hozott a 

hatályban lévő településrendezési eszközök módosításának tekintetében: 

17/2021.(XI.9.) számú határozattal elfogadva.    
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3333....    KKKKülönleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű területülönleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű területülönleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű területülönleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű terület    kijelöléskijelöléskijelöléskijelöléseeee    
1.) Az Orfalu 39 hrsz gazdasági erdőterületből különleges beépítésre nem szánt vendégház területbe vagy 

különleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű területbe sorolja.  
Előzmény: A tulajdonos a településrendezési eszközök módosítás előtt előzetesen egyeztetést folytatott le a 
Vas Megyei Kormányhivatallal, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával, a Vas Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Osztály, Erdészeti Osztályával. Az egyeztetések célja az volt, hogy a 396 
belterület ingatlan esetében kiderüljön, hogy bár a hatályos rendezési terv erdőként jelöli, valójában nem 
nyilvántartott erdőterület, így azon beépítés is elhelyezhető, valamint más övezetbe sorolható. 
 
A változás oka: A területet a 2006-os településrendezési terv erdőterületbe sorolta. Tény, hogy a belterületi 
ingatlanon fiatal felnövekvő vegyes, fiatal faállományú cserjés, fás terület alakult ki, azonban ez nem nevezhető 
erdőnek. A belterületi, út és közműcsatlakozási lehetőséggel rendelkező ingatlan alkalmas a szomszédos 
beépítésekkel azonosan alkalmas arra, hogy a főúthoz közelebb fekvő részen akár beépítés is elhelyezhető 
legyen. A telek területe 1,44 ha. Mivel erdőterületen nem helyezhető el érdemi beépítés, így szükséges volt a 
sajátos településfejlesztési állapotnak megfelelően különleges beépítésre nem szánt szorványos beépítésű 
területbe való átsorolása. Az OTÉK figyelembevételével és a HÉSZ-ben rögzítve különleges beépítésre nem 
szánt területen 2 %-os beépítettséggel lehet majd a jövőben beépítést elhelyezni. Az elhelyezhető funkciók 
tekintetében javasoljuk az egy darab lakóépületben egy lakás, szállás jellegű, igazgatási, iroda, hitéleti, 
kulturális, közösségi szórakoztató és sport építmények elhelyezését. 
A Vendvidék sajátja a szorványos jellegű laza beépítés. Ez jellemzi a szlovén határ mindkét oldalán fekvő 
településeket is. A települések nem tartoznak a zárt szerkezetű települések közé. A házsorok és a művelés alatt 
álló kertek a dombok, magaslatok tetején húzódnak. Egy-egy ilyen lakott magaslatot neveznek szernek. Bár 
közigazgatásilag a szerek egy települést képeznek, a külső szemlélő számára mégis egymástól elkülönült 
településeket alkotnak. Az egyes lakóépületek közötti távolság néhol csak egy-két teleknyi, másutt több 
kilométer is lehet. Ez jellemzi a 39 hrsz ingatlant is, amely nem is alkot utcaképet a szomszédos több száz 
méterre lévő házakkal, mivel azok is a tájba simulva, elszórtan jelennek meg. 
 

HHHHatályos atályos atályos atályos teleptelepteleptelepülésszerkezeti tervülésszerkezeti tervülésszerkezeti tervülésszerkezeti terv    Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt ttttelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti terv    
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Hatályos szHatályos szHatályos szHatályos szabályozási tervabályozási tervabályozási tervabályozási terv    JJJJavasolavasolavasolavasolt szabályt szabályt szabályt szabályozásozásozásozásiiii    tervtervtervterv    

        
    

            

            

39393939    hrszhrszhrszhrsz    ingatlan ingatlan ingatlan ingatlan fényképeifényképeifényképeifényképei    
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2.2.2.2. Jogharmonizációs célú módosítás Jogharmonizációs célú módosítás Jogharmonizációs célú módosítás Jogharmonizációs célú módosítás ––––    llllaaaakkkkás ás ás ás és üdülő épület után szés üdülő épület után szés üdülő épület után szés üdülő épület után számítandó ámítandó ámítandó ámítandó 
gépjárműelhelyezés helyi szintű szabályozásagépjárműelhelyezés helyi szintű szabályozásagépjárműelhelyezés helyi szintű szabályozásagépjárműelhelyezés helyi szintű szabályozása    
    

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – 

tekintettel a 3.§-ban foglaltakra is – szükségessé vált a 10/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

(HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása. A módosítás lényege az OTÉK 4. számú melléklet 1. 

pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ normaszövegének részévé 

tétele. A fentiek alapján a HÉSZ 13.§-a a következő, új (13) bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás 

és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani” 

    
3333....Területrendezési terveTerületrendezési terveTerületrendezési terveTerületrendezési tervekkel való összkkel való összkkel való összkkel való összhanghanghanghang    

MaMaMaMagyarországgyarországgyarországgyarország    ééééssss    egegegegyeyeyeyes kiemelt ts kiemelt ts kiemelt ts kiemelt téééérségeinek terürségeinek terürségeinek terürségeinek területrendezéletrendezéletrendezéletrendezéssssiiii    teteteterrrrvérővérővérővérőllll    

Orfalu község igazgatási területét érintő országos és térségi fejlesztési elképzelések, övezeti 
besorolások: 

A 2018. évi CXXXIX. törvény - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről - 

tartalmazza a községre vonatkozó övezeti rendszereket és infrastrukturális rendszereket: 

    
MaMaMaMagyarország és egyes kiemelt térgyarország és egyes kiemelt térgyarország és egyes kiemelt térgyarország és egyes kiemelt térsssséééégeinek területrendezési tervérőgeinek területrendezési tervérőgeinek területrendezési tervérőgeinek területrendezési tervérőllll    szóló tv. szóló tv. szóló tv. szóló tv. 2. sz. mellékl2. sz. mellékl2. sz. mellékl2. sz. melléklet et et et ––––        

Az OrszáAz OrszáAz OrszáAz Ország Szerkezeti terveg Szerkezeti terveg Szerkezeti terveg Szerkezeti terve    
    
    

TérségTérségTérségTérségi i i i 
terülterülterülterületfelhasetfelhasetfelhasetfelhasználáználáználáználás s s s 
nevnevnevneveeee 

MMMMaaaaTrT TrT TrT TrT 
szerkezszerkezszerkezszerkezetietietieti    

tervtervtervterv    
    

Hatályos Hatályos Hatályos Hatályos 
településtelepüléstelepüléstelepüléssssszerzerzerzerkezeti tervkezeti tervkezeti tervkezeti terv 

(2018) 

MódosítottMódosítottMódosítottMódosított    telepütelepütelepütelepülésszerkezeti lésszerkezeti lésszerkezeti lésszerkezeti 
tervtervtervterv    (2(2(2(2000022221111.).).).) 

 hahahaha    hahahaha    %%%% hahahaha    %%%% 
Települési térség 

76,03 74,63 
98,16 76,03 100 

Erdőgazdálkodási 
térség 540,23 541,63 

100,26 
540,23 

100 

Mezőgazdasági 
térség 77,33 77,33 

100 
77,33 

100 

Vízgazdálkodási 
térség 0,58 0,58 

100 0,58 100 

Teir adat: 
694,18 694,18  

694,18 100 
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A hatályos Országos területrendezési terv és a Vas megyei területrendezési terv előírásai és övezeti 
rendszerének rendezési tervhez való igazolását azonban alább bemutatjuk: 

 
2018.2018.2018.2018.    évévévéviiii    CXXXIX. tCXXXIX. tCXXXIX. tCXXXIX. törvényörvényörvényörvény    3/1 me3/1 me3/1 me3/1 melllllllléééékletkletkletkleteeee    ––––ÖkológiÖkológiÖkológiÖkológiai hálózat magterületénekai hálózat magterületénekai hálózat magterületénekai hálózat magterületének    övezete övezete övezete övezete     

    
A község területének északi részét érinti az ökológiai hálózat magterületének övezete. A térségi 
övezet területe nem érinti a belterületi tervezési területeket. Az ökológiai hálózat magterületének 
övezete 623,53 ha nagyságú, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete nem érinti  
atelepülés közigazgatási területét. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 1,98 ha nagyságban 
érinti Orfalu község közigazgatási területét. 

    

13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

2018. évi C2018. évi C2018. évi C2018. évi CXXXIX. XXXIX. XXXIX. XXXIX. tv. tv. tv. tv. „„„„25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
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(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve 

 

 
2018. évi CXXX2018. évi CXXX2018. évi CXXX2018. évi CXXXIIIIXXXX. törvény. törvény. törvény. törvény    3/3/3/3/1 m1 m1 m1 meeeellllllllékékékékletletletleteeee    ––––Kiváló termőhelyi adottKiváló termőhelyi adottKiváló termőhelyi adottKiváló termőhelyi adottságságságságú ú ú ú szántók szántók szántók szántók öööövezetevezetevezetevezete    

 
A község területét a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti. 

 
2018. évi CXXXIX. 2018. évi CXXXIX. 2018. évi CXXXIX. 2018. évi CXXXIX. tv.tv.tv.tv.    „„„„16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol 

az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 
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2018. 2018. 2018. 2018. évévévévi CXXi CXXi CXXi CXXXIX. törvényXIX. törvényXIX. törvényXIX. törvény––––3/3/3/3/3333. sz. mellé. sz. mellé. sz. mellé. sz. mellékletkletkletkleteeee    ––––    EEEErdőrdőrdőrdőkkkk    övezeteövezeteövezeteövezete    

 
A község területét érinti az erdők övezete. A hatályos településszerkezeti terv a térségi övezettel nem 
határolta le, hanem jeln eljárásban kellett a 95 %-os megfelelést igazolni. lehatárolta az erdőterületek. 
Jelen településrendezési eszközök módosítása 39 hrsz esetében nem érinti, mivel az a MATRT 
szerint telpülési térségben fekszik. Viszont a megfelViszont a megfelViszont a megfelViszont a megfeleeeellllés érdekében és érdekében és érdekében és érdekében a a a a 011/8, 08/7; 04/21, 04/23, 011/8, 08/7; 04/21, 04/23, 011/8, 08/7; 04/21, 04/23, 011/8, 08/7; 04/21, 04/23, 
065/48, 0065/48, 0065/48, 0065/48, 051/16, 06/1151/16, 06/1151/16, 06/1151/16, 06/11----15 hrsz ingatlanokat erdőterületbe 15 hrsz ingatlanokat erdőterületbe 15 hrsz ingatlanokat erdőterületbe 15 hrsz ingatlanokat erdőterületbe kekekekell sorolnill sorolnill sorolnill sorolni    memememezőgazdasági területbőlzőgazdasági területbőlzőgazdasági területbőlzőgazdasági területből, mint , mint , mint , mint 
országos erdőtári adatok alapján üzemtervezett erdőterületek.országos erdőtári adatok alapján üzemtervezett erdőterületek.országos erdőtári adatok alapján üzemtervezett erdőterületek.országos erdőtári adatok alapján üzemtervezett erdőterületek. Az erdők övezetének térségi 
kiterjedése: 527,88 ha. 
    
ErdőtervezettErdőtervezettErdőtervezettErdőtervezett    területek területek területek területek OrfaluOrfaluOrfaluOrfaluban:ban:ban:ban:    

    
A tervA tervA tervA tervezési terüleezési terüleezési terüleezési területektektekteket et et et nenenenem érm érm érm érintikintikintikintik    az az az az erdőerdőerdőerdőtervezetttervezetttervezetttervezett    területterületterületterületekekekeketetetet    
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17. Erdők övezete 
2018.2018.2018.2018.    évi CXXXIX. évi CXXXIX. évi CXXXIX. évi CXXXIX. tv. tv. tv. tv. 29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 

településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

    
A 011/8, 08/7; 04/21, 04/23, 065/48, 051/16, 06/11-15 hrsz ingatlanok korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági területből védett erdőterületbe kerülnek átsorolásra a MATRT-nek való megfelelés 
érdekében az alábbiak szerint: 
 

HHHHatályos atályos atályos atályos teleptelepteleptelepülésszerkezeti tervülésszerkezeti tervülésszerkezeti tervülésszerkezeti terv    

    
Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt ttttelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti tervelepülésszerkezeti terv    
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Hatályos Hatályos Hatályos Hatályos kkkkülterület ülterület ülterület ülterület szszszszabályozási tervabályozási tervabályozási tervabályozási terv    

    
JJJJavasolavasolavasolavasolt t t t külterület külterület külterület külterület szabályszabályszabályszabályozási tervozási tervozási tervozási terv    

    
    

 

 
2018. 2018. 2018. 2018. éééévivivivi    CXXXIX. törvényCXXXIX. törvényCXXXIX. törvényCXXXIX. törvény––––3333////4444. sz. m. sz. m. sz. m. sz. meeeellékletllékletllékletllékleteeee    ––––    VilágVilágVilágVilágörökség és vilörökség és vilörökség és vilörökség és világörökség vágörökség vágörökség vágörökség váááárománrománrománrományyyyos területeos területeos területeos területek k k k 

övezetövezetövezetövezet    áltáltáltáltal érintett tal érintett tal érintett tal érintett településekelepülésekelepülésekelepülések    
 

A község területét nem érinti a világörökség és világörökség várományos területek övezete. 
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2018. évi2018. évi2018. évi2018. évi    CXXXIX. törvényCXXXIX. törvényCXXXIX. törvényCXXXIX. törvény––––3/3/3/3/5555. sz. . sz. . sz. . sz. mmmmelelelelllllékletékletékletékleteeee    ––––    HonvHonvHonvHonvédelédelédelédelmi és katmi és katmi és katmi és katoooonai célú területnai célú területnai célú területnai célú terület    övezet általövezet általövezet általövezet által    érinérinérinérintett tett tett tett 

teltelteltelepüléepüléepüléepüléssssekekekek 
 

A község területét nem érinti a honvédelmi és katonai célú terület övezete.  
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TéTéTéTérségi övrségi övrségi övrségi övezet ezet ezet ezet 
megnemegnemegnemegnevezésevezésevezésevezése    
9/2019.(VI.14.)9/2019.(VI.14.)9/2019.(VI.14.)9/2019.(VI.14.)    
MvM rendelet MvM rendelet MvM rendelet MvM rendelet 
alapjánalapjánalapjánalapján    

ÉrinteÉrinteÉrinteÉrintettsttsttsttséééég, g, g, g, 
hhhhatáatáatáatályosságlyosságlyosságlyosság    a a a a 
tertertertervezévezévezévezési terület si terület si terület si terület 
vonatkozásábanvonatkozásábanvonatkozásábanvonatkozásában    

TeTeTeTerülete rülete rülete rülete 
(ha)(ha)(ha)(ha)    

TérTérTérTérsssségégégégi övezet i övezet i övezet i övezet     

Jó termőhelyi 
adottságú 
szántók 
övezete 

Nem érinti - 

 
Erdőtelepítésre 
javasolt terület 
övezete 

Nem érinti - 

 
Tájképvédelmi 
terület övezete 

Érinti 694,18 
ha 
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Vízminőség-
védelmi terület 
övezete 

Nem érinti  94,92 
ha 

 
Nagyvízi 
meder övezete 

Nem érinti - 

 
VTT-tározók  
övezete 

Nem érinti - 

 
    

    
    
VaVaVaVas megye s megye s megye s megye területrterületrterületrterületrendezési terveendezési terveendezési terveendezési terve (Vas Megyei Közgyűlés 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete 
Vas megye területrendezési tervéről) Orfalu község területén az alábbi fejlesztéseket határozza el, 
illetve figyelembe veendő meglévő-megmaradó állapotot rögzíti: 
    
A)A)A)A)    Területrendezési tervlapTerületrendezési tervlapTerületrendezési tervlapTerületrendezési tervlap    
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Vas meVas meVas meVas megye TRT 1gye TRT 1gye TRT 1gye TRT 1. sz. ter. sz. ter. sz. ter. sz. tervlap vlap vlap vlap ––––    TTTTéééérsérsérsérségi Szerkgi Szerkgi Szerkgi Szerkezeti tervezeti tervezeti tervezeti terv    
    
  
 

 
Vas Vas Vas Vas memememegye térségi szgye térségi szgye térségi szgye térségi szerkezeerkezeerkezeerkezeti terti terti terti terveveveve    

    
A hatályos Vas megye szerkezeti terve alapján a tervezési terület települési térségbe van besorolva. 
 
1. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
1. Vas megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere 
1.1. A közúthálózat fő elemei  
 
1.1.4. Mellékutak  
1. Meglévő mellékutak  
1.53. 7456 j. út Farkasfa – Apátistvánfalva  
 
1.4. Kerékpárút hálózat elemei  
1.4.1. Tervezett országos kerékpárút törzshálózat elemei 
- 9.A: (Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány – Vil-lánykövesd – Palkonya – 
Újpetre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós – Matty – Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – 
Drávasztára – Felsőszentmárton – Szentborbás – Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – 
Barcs – Péterhida – Babócsa – Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes – 
Zákány – Őrtilos – Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tor-mafölde – Szécsisziget – Lenti 
– Rédics – Resznek – Nemesnép - (Szentgyörgyvölgy) – Velemér - Magyarszombatfa – Bajánsenye – 
Őriszentpéter – Szalafő – Apátistvánfalva – Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló – 
Pinkamindszent – Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg - 
Horvátzsidány – Csepreg – (Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – 
Nagylózs – Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria)  
 
    
Megyei övezMegyei övezMegyei övezMegyei övezeeeetektektektek    
 
Vas megyei területrendezési terv térségi övezetei a tervezési terület vonatkozásában: 
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TéTéTéTérrrrségségségségiiii    övezet övezet övezet övezet 
megnevezésemegnevezésemegnevezésemegnevezése    

ÉÉÉÉrintettsrintettsrintettsrintettség, ég, ég, ég, 
hhhhatályossáatályossáatályossáatályosságggg    

TérségTérségTérségTérségi övezet i övezet i övezet i övezet     

Ökológiai hálózat 
övezet 

Nem érinti 

 
Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 
Jó termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 
 
 

Nem érinti. 
 
 
Nem érinti. 

 
Erdők övezete 
Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

Nem érinti. 
Nem érinti. 

 
Országos 
Erdőállomány Adat 

A tervezési 
területet nem 
érinti, de a 011/8, 
08/7; 04/21, 04/23, 
065/48, 051/16, 
06/11-15 hrsz 
ingatlanokat 
erdőterületbe kell 
sorolni, mint 
országos erdőtári 
adatok alapján 
üzemtervezett 
erdőterületek. 
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Tájképvédelmi terület 
övezete 

A tervezési 
területet érinti, 
ahogy a teljes 
közigazgatási 
területet. 

 
Világörökség és 
világörökség 
várományos területek 
övezet által érintett 
települések 

Nem érinti 

 
Vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Nem érinti a 39 
hrsz tervezési 
területet 

 
Nagyvízi meder 
övezete 

Nem érinti 

 
Honvédelmi és katonai 
célú terület övezet által 
érintett települések 

Nem érinti 
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Ásványi nyersanyag 
vagyon övezete által 
érintett települések 

Nem érinti  

 
Földtani veszélyforrás 
által érintett 
települések övezete 

Érinti 

 
Innovációs 
technológiai fejlesztés 
támogatott 
célterületének övezete 

Nem érinti 
 

 
Logisztikai fejlesztések 
támogatott 
célterületének övezete 

Nem érinti 
 

 
Turisztikai fejlesztések 
támogatott 
célterületének övezete 

Érinti 
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Víztározási 
fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

Nem érinti 
 

 
 
    
MMMMellékletellékletellékletelléklet    
- Településfejlesztési döntés határozat kivonata 

Felelős tervező: Gergye Péter TT/1 18-0204 







Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem 0444/2 hrsz. értékesítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2021. 01.27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2021. sz. határozatával 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0444/2 hrsz-ú, 1 ha 1767 
m2 területű erdő és rét megnevezésű külterületi ingatlant értékesítésre kijelölte. Az ingatlan 
eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a jelen ülésen határozza meg. Az ingatlan 
megvételét László Ferenc 6060 Tiszakécske, Árkos Dűlő 163.sz. alatti lakos 
kezdeményezte. 
 

Értékesítés feltétele, lehetőségek  
 
A fent körülírt, kérelemben megjelölt ingatlan a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe 
tartoznak. 
 Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet szerint: 
„8.§ (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot 
átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció 
biztosítása mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet. 
 (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, 
hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 
d) Védett természeti területek: 
Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői vagy 
használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges. 
g) Erdők: 
Értékesítésére tulajdonközösség megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben 
minősített többségű döntéssel van lehetőség.” 
 
15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  
(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-
ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   
(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  
a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 
b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 
szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 
részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 
értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 
értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 
meghatározott értéket nem haladja meg. 



 
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 
 
2021. évi XC. törvényMagyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ (3) 
bekezdés b) pontja: 
(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2022. évben 25,0 millió forint egyedi 
bruttó forgalmi érték képezi. 
 
Ha a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 millió 
forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 
Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 
szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 
 
Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (2. sz. melléklet), amely szerint az 
értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 1.070.797.-Ft (91.-Ft/m2)  
 
Az értékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az ingatlan értéke: 
1.100.797.-Ft  (93,5.-Ft/m2) 
Az önkormányzat az értékbecsült értéket meghaladó vételárat is meghatározhat. 
Javasoljuk első körben ennél magasabb vételár meghatározását, pl. 150.-Ft/m2-rel 
számolva az ingatlan értéke: ~1.765.000.-Ft 
Az ingatlan kataszterben az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke: 411.880.-Ft 
A könyv szerintiérték alatt értékesíteni nem lehet.  
Most az értékesítés feltételeiről kell dönteni. 

 
 



 
Határozati javaslat 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező szentgotthárdi 0444/2 hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 területű erdő és rét 
megnevezésű külterületi ingatlant Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 
6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon 
meghirdeti eladásra.  
Irányár: …………………..-Ft, mely Áfa mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2022.02.11.  
 A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 
testületi ülés  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Határidő: a közlésre azonnal, értékesítés feltételeinek meghatározása, az értékbecslés 
elkészültét követően 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
Szentgotthárd, 2022. január 14. 
 

  
                                                                                                        Doncsecz András 
              városüzemeltetési vezető  
 
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül.  
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre.  
A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 
adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 
eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 
jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül kell 
megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú 
bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 
jognyilatkozat nem érkezett. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 
feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   
Az adás-vételi szerződés elkészítésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 
napon belül. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. 
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 
értékelhető(k). 
 
 



2.sz. melléklet:  



 





 





 





 





 




