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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

 
JELENTÉS 

a Képviselő-testület 
2023. január 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 222/2022. számú képviselő-
testületi határozatával elrendelte, a Régióhő Kft., az Alapítvány Szentgotthárd 
Szakképzéséért és a Brenner János Emlékhely Alapítvány képviselői részére, hogy a 
decemberben elmaradt beszámolójukat a 2023. januári testületi ülésre pótolják. A felkérésben 
megjelölt határidőig sem a kft., sem pedig az alapítványok képviselői nem tettek eleget.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 227/2022. számú képviselő-
testületi határozatával elrendelte, hogy a városi közvilágítás energiafelhasználás 
csökkentésének lehetőségeit, az ezekkel elérhető megtakarításokat és az ezekhez szükséges 
ráfordításokat a januári testületi ülésre terjesszük elő. A határozatnak megfelelően a 
javaslatok kidolgozására jelen testületi ülésen fog sor kerülni. 

 
II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

2023. január 
 
• A Képviselő-testületi ülésen tett bejelentésre megvizsgáltuk a Szentgotthárd-Máriaújfalu 

városrészen a Parkerdő utcából nyíló Szentgotthárd 2777.- 0655. (eleje) hrsz-ú útszakasz 
kőzuzalékos burkolatának állapotát. A helyszíni ellenőrzésen az út állapotával, 
közlekedhetőségével kapcsolatban különösebb problémát nem tapasztaltunk. Az út elején 
lévő kisebb kátyúkat kijavíttattuk, illetve a közuzalékos burkolatrészt átl. 5,00 cm vtg.-ú 
kőzuzalék bedolgozásával feljavíttattuk. A problémát elsősorban a bejelentő területéről 
kikerülő sárfelhordás okozza, mivel saját területén a közlekedésre használt területen 
semmilyen burkolat (pl.: kőzuzalék) nincsen. Vagyis nem az önkormányzati úttal van a 
probléma hanem azzal, hogy a házához a telekhatártól befelé vezető utat nem alakította 
ki. 
 

• Ideiglenes közútkezelői intézkedésként a Szentgotthárd Rákóczi F. utca Deák F. utcai 
kereszteződésében két parkolóhely megszüntetésére, illetve egyúttal ezen a szakaszon 
megállási tilalom elrendelésére került sor. A közútkezelői intézkedés indoka, hogy 
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nagyobb szállítójárművek (pl.: a minden nap ott közlekedő postai járművek) az itt 
parkoló járművek miatt csak úgy tudtak bekanyarodni a Rákóczi F. utcába, hogy az utca 
nyugati oldalán lévő járdát is igénybe vették, amely ezáltal teljesen tönkrement, 
balesetveszélyes lett és helyre kell állítani. Nagyobb szállítójárművek máshonnan nem 
tudnak behajtani az utcába, mivel a Rákóczi F. utca egyirányú. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft. 
 

• Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd-Zsida városrészen, a Szépvölgyi, illetve 
Vadvirág utcákban a megsüllyedt, illetve nehezen járható ("sáros") szakaszok javítása, 
kőzuzalék bedolgozásával, illetve tömörítésével. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

• Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd-Zsidahegy városrészen, a Zsidahegyi 
bekötőúton a leszakad útpadka részek javítása, kőzúzalék bedolgozásával, illetve 
tömörítésével. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 
• Megrendeltük és elkészült a szilárd burkolatú önkormányzati utakon lévő burkolathibák 

(ütőkátyúk) hidegaszfalt bedolgozásával történő ideiglenes javítása. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft. 

 
• Megrendeltük a Szabadság téri Ligetben lévő sérült közterületi padok helyreállítását. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

• Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi úton az Alsópatak utca 
kereszteződésnél lévő buszmegállónál a megsüllyedt útpadka kőzuzalék bedolgozásával 
történő javítását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Megrendeltük a Szentgotthárd, Arany J. utca 5. számú ingatlanok környezetében a 
megsüllyedt útpadka kőzuzalék bedolgozásával történő javítását. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft.   

 

• Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábakethely, Nyírfa utcában lévő megrongálódott 
(beszakadt) rácsos folyóka helyreállítását.  Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.   

 
• Megtörténtek az önkormányzat által elnyert vis maior támogatásból megépült Felsőpatak 

utcai vasbeton körömfal építéséhez kapcsolódó cca. 300 m2 érintő útburkolat 
helyreállítási munkálatok (útalapcsere, aszfaltburkolat készítése stb.). Kivitelező: 
UTPLAN Kft. Zalaegerszeg  

   
•  „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése (TOP-1.4.1-19-VS1-2019- 

00012)” elnevezésű projekttel kapcsolatos építési munkálatok folyamatban vannak. A 
kivitelező, a műszaki ellenőr, illetve az érintett intézmény képviselőivel kétheti 
rendszerességgel helyszíni koordinációt tartunk. A legutóbbi koordinációra 2023. január 
19-én került sor.  Jelenleg az épület bővítmény belső kialakításának (padozat burkolatok, 
mennyezet burkolatok kialakítása, belső nyílászárók elhelyezése, épületgépészeti, illetve 
villamosszerelési munkálatok stb.), valamint az egyéb belső átalakítási munkálatai az 
intézménnyel egyeztetve folyamatosan zajlanak. Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező 
és Szolgáltató Bt. Gasztony. 
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• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. szeptember 14-
én megtartott ülésén döntött „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-fejlesztése 
című pályázat részeként az emeleti mosdó és öltöző felújítása” elnevezésű beszerzési 
eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés 
meghozataláról. A nyertes ajánlattevő a Musits Építőipari Bt. (9919 Csákánydoroszló, Fő 
út 117.) lett, akivel a vállalkozási szerződést megkötöttük. A felújítási munkálatok 
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. december 20-án elindult. Jelenleg a 
átadás során feltárt kisebb hiányoságok pótlása, illetve hibák javítása történik. 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. október 13-án 
megtartott ülésén döntött „Napelemes közvilágítás létesítése a Rábafüzesi kerékpárúton 
II. ütem” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve 
az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes ajánlattevő a VILATTI-Tech Kft. 
(8181 Berhida, Dankó P. u. 14.) lett. A kerékpárútra II. ütemben 15 db új generációs 40 
W-os napelemes lámpatestek kerülnek felszerelésre, talajcsavarral rögzített 
tüzihorganyzott fémkandeláberek telepítésével. (fűtött akkumulátoros, automata napelem 
tisztítóval ellátott lámpatestek). A munkaterület átadására 2023. január 18-án került sor. 
A kandeláberek, illetve lámpatestek kihelyezése pedig a napokban 
megtörténik/megtörtént.  

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Beszerzési Munkacsoportja 2022. október 10-én 
megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utca közvilágítás nélküli 
szakaszára napelemes közvilágítás létesítése” elnevezésű beszerzési eljárás keretében 
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes 
ajánlattevő a VILATTI-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó P. u. 14.) lett. A Kis utca 
közvilágítás nélküli szakaszára 7 db új generációs 40 W-os napelemes lámpatestek 
kerülnek felszerelésre, talajcsavarral rögzített tüzihorganyzott fémkandeláberek 
telepítésével. (fűtött akkumulátoros, állítható napelemes lámpatestek). A munkaterület 
átadására 2023. január 18-án került sor. A kandeláberek, illetve lámpatestek kihelyezése 
pedig a napokban megtörténik/megtörtént. 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Beszerzési Munkacsoportja 2022. október 10-én 
megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Z. utca végére napelemes 
közvilágítás létesítése” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 
bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes ajánlattevő a 
VILATTI-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó P. u. 14.) lett. J Jelenleg a munkaterület 
átadási eljárás előkészítése van folyamatban. A Kodály Z. utca végére 1 db új generációs 
40 W-os napelemes lámpatestek kerülnek felszerelésre, talajcsavarral rögzített 
tüzihorganyzott fémkandeláberek telepítésével. (fűtött akkumulátoros, állítható 
napelemes lámpatest). A munkaterület átadására 2023. január 18-án került sor. A 
kandeláberek, illetve lámpatestek kihelyezése pedig a napokban megtörténik/megtörtént. 

 

• A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 
üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési elérhetőség: 
www.kozvilhiba.hu. Jelenleg 15 egyedi hiba, illetve 2 szakaszhiba elhárítása van 
folyamatban. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat 
tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal 
szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.  

http://www.kozvilhiba.hu/
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• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. június 24-én 

megtartott ülésén döntött a „A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása” 
elnevezésű projekt beszerzési eljárása során beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az 
eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes ajánlattevő a Varga Bau Kft. Csörötnek 
lett, akivel a vállalkozási szerződést megkötöttük. A munkaterület átadás-átvételi 
eljárásra 2022. augusztus 25-én került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a 
műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. december 07-én megtörtént. A nézőtéri vizesblokk 
felújítása külön szerződésben történik.   
 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. július 18-án 
megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása során 
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A nyertes 
ajánlattevő a VÍZÉPTEK Bt. Szombathely lett, akivel a vállalkozási szerződést 2022. 
augusztus 09-én megkötöttük. A kivitelezési munkálatok az időjárás függvényében 
zajlanak.  

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. október 26-én 
megtartott ülésén döntött „A Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen a járda felújításának 
kivitelezésére a TOP-2.1.3-16- VS1-2021-00030 „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése” projekthez kapcsolódóan” elnevezésű projekt beszerzési eljárása 
során beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az eljárást lezáró döntés meghozataláról. A 
nyertes ajánlattevő a VÍZÉPTEK Bt. Szombathely lett, akivel a vállalkozási szerződést 
megkötöttük. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2022. november 17-én került sor. A 
kivitelezési munkálatok megkezdődtek. 

 
• Az önkormányzat megállapodást kötött Great Green Garden Kft.-vel a Várkert fáinak 

ápolására. A munkálatok október második felében megkezdődtek és jelenleg is 
zajlanak. A munka célja, hogy a várkert fái biztonságosak, egészségesek és hosszú 
távon fenntarthatóak legyenek. Az első szakasz faápolási munkálatok első szakasza a 
múlt hétvégén megkezdődtek, amelyet megelőzött a Várkert faállományának teljes 
felülvizsgálata, mely során minden egyes fát megvizsgáltak és megállapították azok 
egészségi állapotát, az esetlegesen szükséges beavatkozások típusát és mértékét. A 
környezetbiztonsági vizsgálatok mellett egy 3D Fakopp nevű műszert is használtak, 
mely a fába szúrt érzékelőin keresztül a fa szöveteiben terjedő hanghullámok 
sebességmérésével vizsgálja az adott fa szövetállományát, és így törésbiztonsági 
vizsgálatokra alkalmas azáltal, hogy jelzi a fa belsejének egészséges vagy korhadt, 
odvas szerkezetét, illetve ennek nagyságát. A megbízott szakvállalkozás célja mindig 
a lehető legtöbb fa megmentése, de mindig vannak, amiket az adott helyen, helyzetben 
nem biztonságos megtartani. A Várkertben a vizsgálatok alapján 14 db fa kerül 
kivágásra - ebből kettőből bemutató biotóp kerül kialakításra - 1 db koronabiztosítást 
fognak felhelyezni, illetve 72 db fát fognak ápolni - ez szárazág ág eltávolítást, ápoló 
metszést, koronaredukciót, odúkezeléseket jelent, illetve epifiton (fán lakó) 
növényeket távolítanak el. A kivágott fák helyett az elkövetkezendő időszakban újak 
telepítésére kerül majd sor. A favizsgálatokat minősített favizsgáló szakmérnök 
végezte, a kivágási és ápolási munkákat pedig minősített faápoló irányítja, ez garanciát 
jelent a szakszerű munkavégzésre. Első körben a kényszerű fakivágásokra kerül sor. A 
munkák során mozgó lezárásokra fog sor kerülni, ez azt jelenti, hogy a közvetlenül 
érintett munkaterület kerül elzárásra, a munkák végeztével pedig meg is szüntetik a 
lezárásokat. Engedély és védőfelszerelés nélkül szigorúan tilos a lezárt munkaterületen 
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tartózkodni! A megbízott vállalkozó reményei szerint a lehető legkevesebb 
kényelmetlenséget okozva a munkák végén olyan állapotú Várkertet adhatnak vissza a 
városnak, mely biztonságos, szép, pihentető - és melyre Szentgotthárd lakóival 
közösen büszkék lehetnek. Kivitelező: Great Green Garden Kft. Duka, Molnár Zoltán 
ügyvezető, minősített faápoló 

 
IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetéséről szóló rendelete módosítást nem igényel. 

2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

3/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet: a képviselő-testület, valamint bizottságai részére 
megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 
12.) önkormányzati rendelet módosítása módosítást nem igényel. 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
2022. december 

 
Képviselői felvetés a 2022. december 14-i testületi ülésen nem hangzott el.  
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 Szentgotthárd, 2023. január 24. 
 
        Dr. Dancsecs Zsolt  
         jegyző                     



 7/13 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2023. január 16-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 
Záró beszámoló és elszámolás 

benyújtása folyamatban. 
Határidő: 2023.01.31. 

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 hiánypótlását 

2022. április 5-én 
benyújtottuk. Záró helyszíni 

ellenőrzés várható. 

Ünnepélyes projekt bemutató 
rendezvény: 2023.01.20. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztérium  3.981.450,- Ft - 0,- Ft Az elszámolás benyújtva.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

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 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

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,- 

A kivitelező a Musits Bt., 
kivitelezés folyamatban.  

60 %-os teljesítés leigazolva. 

Bölcsődei eszközbeszerzés 
megrendelve. November 15-

én 3. szakmai beszámoló 
benyújtva. 75 %-os 

mérföldkő 2023.02.28-án 
lesz. 

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 

Az elszámolást benyújtottuk 
2022.07.30-án. 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek 
és épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 
Szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 
benyújtásra került. 



 9/13 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2021  
Belügyminisztérium 

V/43/2021. 

167/2022. 
25.236.787,- 11.351.437,- 13.885.350,- 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó és 
öltöző felújítása megvalósult, 

elszámolás benyújtása 
2023.02.20-ig. 
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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,- 
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 

Vállalkozási szerződés 
aláírása Vízéptek Bt-vel 

2022.08.09. Munkaterület 
átadása 2022.08.11. 

Kivitelezés folyamatban a 
Május 1. úton és 

Máriaújfaluban, november 
30-ig a projekt 25 % 

teljesítése leigazolható. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 
- 

Kivitelezés befejeződött. Záró 
beszámolót és elszámolást 

benyújtottuk. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 122.688.680,- Ft - 6.134.434,- Ft 

Helyszíni ellenőrzésre került 
sor 02.10-én, melyet 

sikeresen teljesítettünk. 
Döntés még nincs. 

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 elbírálás alatt 0,-Ft 

Pályázatot elutasították 2022. 
december 21-én. Előzetes 
tájékoztatás szerint újra 

benyújthatjuk 2023 tavaszán. 

Szentgotthárd-
Rábatótfalu 

városrészen a 7454-
es jelű ök.út 

kerékpárút fejlesztés 
tervezési feladatai 

Önkormányzati 
fejlesztések 

előkészítése Vas 
megyében 

TOP-1.5.1-20-200-00003 

Szt/5866-
2/2021 ikt.sz.  

Együttműködési 
szándék- 

nyilatkozat 

0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 

Vas Megyei Önkormányzat a 
közbeszerzési eljárást 
lefolytatta, a Célirány 

Generáltervező Kft-vel a 
tervezési szerződést 

megkötötte (2022. 08.01.). A 
tervezési munka folyamatban 

van.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hagyományteremtés 
a közös kulturális 
értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

együttműködésének 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

 1.000.000,- Ft 
1.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

A projekt megvalósult a 
Történelmi Napok keretén 
belül. Elszámolási határidő 

2023.01.30. 

Városi Sporttelep 
épületének felújítása 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2022  
Belügyminisztérium 

22/2022. 

142/2022. 
38.109.248,- 17.570.486,- 20.538.762,- 

 

A Városi Sporttelep épület 
tetőszerkezetének felújítása, 

födém- és homlokzati 
hőszigetelése és ablakcseréje 

megvalósult. Elszámolás 
benyújtása 2023. március 18-

ig. 

Városi Gondozási 
Központ 

Szentgotthárd 
infrastrukturális 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 127.841.072,- elbírálás alatt 0,- Ft 
A pályázat 2022. december 
21-én tartaléklistára került. 

Szentgotthárd 
Rendelőintézet 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 72.131.001,- elbírálás alatt 0,- Ft 
A pályázat 2022. november 
25-én tartaléklistára került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
belterületi közutak 

fejlesztése 

Belterületi közutak 
fejlesztése 

TOP_PLUSZ-1.2.3-
21-VS1-2022-

00003 

50/2022. 649.825.980,- elbírálás alatt 0,-  
A pályázat 2022. november 
25-én tartaléklistára került. 

Hianz ház felújítása 
Teleki László 
Alapítvány 

169/2022 12.228.830,- elbírálás alatt 2.445.766,- 

A pályázat benyújtva, egy 
alkalommal a hiánypótlást 
határidőre teljesítettük. A 

befogadó értesítés 
megérkezett. 

A Szentgotthárdi Ipari 
park 

alapinfrastruktúráján
al fejlesztése, 
inkubátorház 
kialakítása 

TOP_Plusz-1.1.1-
21-VS1-2022-

00006 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 

101/2022. 698.274.680,- Ft 
698.274.680,

- Ft 
0,- Ft 

Pályázó: Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft. Projekt 

lebonyolítását a Hivatal 
projektmenedzsment 

szervezet végzi. TSZ kötés 
folyamatban. 

Térségi turizmust 
támogató 

látogatóbarát 
fejlesztések a 
szentgotthárdi 

fürdőben 

TOP_Plusz-1.1.3-
VS1-2022-00007 

27/2022. 299.984.569,- Ft 
299.984.569,

- Ft 
0,- Ft 

Pályázó Gotthárd Therm Kft. 
TSZ kötés folyamatban. 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzat 2023.évi 
költségvetésének tervezete 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 31-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 az előző év költségvetési adatai, testületi 
döntései és az esetlegesen időközben felmerült igények figyelembe vételével történt.  
A 2023. évi költségvetés előkészítésére jelentős hatást gyakorolt az energiaárak emelkedése, 
valamint az önkormányzatok bevételeit érintő kormányzati intézkedések, döntések. 
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 
2023. évi költségvetési javaslatát.  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat költségvetése 

Bevételek 
Az adóbevételeknél a 2022.évi teljesítési adatok alapján történt a tervezés. A fő bevételi 
forrást az iparűzési adóbevétel jelenti. 
Iparűzési adóbevétel alakulása: 
 2017.évben  1.482.169 eFt 
 2018.évben  1.403.307 eFt 

2019.évben  1.121.984 eFt 
2020.évben  1.188.282 eFt 
2021.évben  1.186.713 eFt +állami kieg. támog. 94.767 eFt    = 1.281.480 eFt 

 2022.évben  1.175.762 eFt +állami kieg. támog. 86.036 eFt   = 1.261.798 eFt 
 
2023.évre tervezett előirányzat 1.270.000 eFt, a 2022.évi teljesítés alapján. A Magyar 
Államkincstár által megtérített 1%-ra való jogosultság 2023.év májusában lesz megalapozott a 
bevallás benyújtásával, amennyiben nem illeti meg az adatszolgáltatás alapján az 
önkormányzatot a finanszírozott 86 MFt, akkor visszafizetési kötelezettség keletkezik.  
 
Adóemelési, adóbevezetési moratórium 2023.évre nem vonatkozik, telekadónál éltünk is a 
lehetőséggel, a vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített teleknél 2 Ft/m2-ről 10 Ft/ m2-re 
történt az adómérték emelése. 
Telekadóbevétel 
Adóbevételek alakulása: 
  2018.évben  82.281 eFt 

2019.évben  23.441 eFt 
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2020.évben  13.696 eFt 
2021.évben  36.913 eFt 
2022.évben           176.576 eFt ebből SZIP tartozás 160.000 eFt 
         további bevétel 16.576 eFt 
 

A 82/2021 sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt ingatlanértékesítésből 160.000.000 Ft 
tartozás folyt be, így a fennálló telekadótartozásból jelentős összeg rendezése valósul meg. 
 
Idegenforgalmi adó 
2022.évben nem voltak idegenforgalmi adóbefizetést korlátozó, felfüggesztő intézkedések, 
korábban a 2020-as, és a 2021-es évet érintették szabályozások. /2020.04.26.-2021.06.30-ig 
az adóbefizetés felfüggesztésre került/ 
Adóbevételek alakulása: 
  2018.évben  35.768 eFt 

2019.évben  37.938 eFt 
2020.évben  16.840 eFt 
2021.évben  13.300 eFt 
2022.évben  41.319 eFt 

 
Az állami támogatásokat illetően a 2023.évet megalapozó felmérés bekérése megtörtént, az 
abban megadott mutatószámok alapján látjuk az önkormányzatot, intézményeket, 
gyermekétkeztetést érintő normatív támogatások mértékét.  
 
2021.évtől megszűnt a „beszámítás”, finanszírozásra kerül az önkormányzatot megillető 
működési feladatok támogatása. A szolidaritási hozzájárulás – vagyis az önkormányzat 
befizetési kötelezettsége az állami költségvetés felé - viszont ezzel párhuzamosan jelentősen 
megemelkedett.  
 
Normatív állami támogatás – eredeti előirányzat alakulása: /szociális ágazati pótlék, 
kiegészítő pótlékok nélkül/ 

2018.évben  345.277 eFt 
2019.évben  393.401 eFt 
2020.évben  414.749 eFt 
2021.évben  704.768 eFt 
2022.évben  791.644 eFt 
2023.évben  863.336 eFt 

 
A támogatásban közvilágításra kapott kiegészítő normatíva 12.900.000 Ft, óvodaműködtetési 
támogatás kiegészítés 8.950.000 Ft, a bölcsőde üzemeltetési támogatás is 10 MFt-tal 
magasabb összegben került meghatározásra.  
 
Szolidaritási hozzájárulás alakulása: 

2018.évben  216.029 eFt 
2019.évben  145.430 eFt 
2020.évben  102.537 eFt 
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2021.évben  338.488 eFt 
2022.évben  322.117 eFt 
2023.évben  404.069 eFt 

 
Működési bevételeknél a megkötött szerződések alapján 150 MFt-os bevétellel számolunk, és 
az önkormányzati kötelező feladatot jelentő gyermekétkeztetésből származó bevétel 
várhatóan 81,6 MFt lesz. 
 
Ingatlan értékesítésből származó bevételeknél 185 MFt az az összeg, ami várható.  
 
Pályázati támogatásoknál számítunk az utófinanszírozású projektek kifizetéseire, illetve a 
benyújtott többletigények pozitív elbírálásában, ezekből számításaink szerint 31 MFt várható.   
A többi bevétel a pályázati elbírálásoktól függ. Ahogy folyamatosan írnak ki pályázatokat 
azokon továbbra is igyekszünk elindulni, aminek a költségvetésre is hatása lehet. 
 
Tervezésre került a 2022-es költségvetési év maradványból: 1 milliárd Ft. Ebből 
pályázatokhoz kapcsolódó maradvány összege: 264.968 eFt            
A 2023.évi költségvetésben tervezett bevétel összesen 3.655.000 eFt 
 
Kiadások 
A kiadásoknál feldolgoztuk az intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
igényeit, illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos alapvető kiadásokat, folyamatban 
lévő beruházásokat / felújításokat, pályázatokat.  
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/          588.000 eFt  

− Társulási intézmények működésére támogatás       713.000 eFt 
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra tervezett kiadások 

− SZET Kft. által vállalt működési feladatokra         205.000 eFt 
− Sztgi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőke          60.000 eFt 
− Gotthárd Therm Kft. felé vállalt garancia kezességvállalás 

 és működési támogatás                                           610.000 eFt 
Önkormányzatnál felmerülő működési kiadások   
Ebből: 

− PKKE – működési kiadások                                  34.900 eFt 
− Közművelődési kiadások             20.000 eFt 
− Sportkeret                          15.000 eFt 
− Szolidaritási hozzájárulás           404.069 eFt 
− 2023.évi állami támogatás megelőlegezés           34.039 eFt 
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− Gyermekétkeztetés                                                   186.865 eFt 
− Közvilágítás, és közüzemi díjak           109.500 eFt 
− Háziorvosi ügyeleti ellátás 2023.06.30-ig          24.300 eFt 
− Önkormányzat működését érintő egyéb kiadások        219.689 eFt  
− Működési célú tartalék               7.000 eFt 

Felhalmozási kiadások 
− Felhalmozási kiadások          423.638 eFt  

ebből: pályázattal érintett                       328.846 eFt 
                       önkormányzati beruházás, felújítás   94.792 eFt 
Összesen kiadás            3.655.000 eFt 
 
2022. évi költségvetés eredeti előirányzata 4.254.000.000 Ft volt, a 2023. évre tervezett 
mérlegfőösszeg 3.655.000.000 Ft, amely 599 millió forinttal kevesebb. 
 
Nagy mértékben befolyásolja a költségvetést az energiaárak emelkedése, az infláció hatása, a 
minimálbér emelése, illetve a hitelfizetési moratórium lejárata.  
 
A távhő szolgáltatás díja 3.920 Ft/GJ+áfa összegről 2023.január 1-jétől 23.656 Ft/GJ+áfa 
mértékű lesz, amely a korábban megjelent 50.333 Ft/GJ+áfa összegnél kedvezőbb, de még 
így is 6-szoros díjat kell fizetni az előző évhez képest, illetve a decemberi fogyasztások még a 
magasabb díjszabás szerint kerülnek kiszámlázásra. 
A gázfogyasztási helyeken is megszűnt az egyetemes szolgáltatási díj. 2023.01.01-10.01 
szolgáltatási jogviszony időszakra 21,215 Ft/MJ lesz a gázdíj, a korábbi 3,009 Ft/MJ 
(I.árkategória) 3,376 Ft/MJ (II. árkategória) összeghez képest, ez is 6-7 szeres emelkedést 
jelent. 
Villamosenergiában is várható emelkedés, de mivel ebben a szolgáltatásban 2023.12.31-ig 
érvényben lévő közbeszerzési szerződésünk van, mértéke nem olyan jelentős, mint a fűtésnél. 
Folyamatosan dolgozunk a hatékony energiafelhasználáson, hetente rögzítésre kerülnek a 
fogyasztások, ahol lehet klímával történik a fűtés, viszont az időjárási körülmények, az 
intézmények szerkezete is befolyásoló tényező. 
 
Az infláció hatására szinte minden szolgáltató díjemeléssel fordul az önkormányzat, és az 
intézmények felé. 
 
Gotthárd Therm Kft. 
Jelentősen befolyásolja a 2023.évi költségvetési tervet a Gotthárd Therm Kft.-nél garancia 
kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség. Az elmúlt 3 évben folyamatosan volt 
lehetőség igényelni a hitelfizetési moratóriumot, így nem kellett teljesíteni a bank felé, viszont 
2022.12.31-vel a moratórium lejárt. Jelenleg nincs lehetőség újabb igény benyújtására. A 
tőketartozás mértéke 2.193.896.407 Ft. A 3 év alatt felhalmozott, meg nem fieztett kamat 
499,7 MFt, amelyet a tőketartozás lefizetése után kell teljesíteni, ennyivel is hosszabbodik a 
futamidő, 2028.év helyett a lejárat dátuma 2032.04.03.  
Az irányadó kamat mértéke jelenleg magas, a szerződés értelmében 15,02%, mely korábban 
2 % körül volt. 
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2023. évre a banktól kapott tájékoztatás szerint a tőkére 250.000.000 Ft kötelezettség áll fenn, 
a kamatra pedig várhatóan 300.000.000 Ft kötelezettség jelentkezik, amelyből teljesíteni 
október 1-ig kb. 230.000.000 Ft-ot kell. 
A Kft.-nél szintén működést befolyásoló tényező a gázdíj emelkedés, megérkezett az első 
számla (27.288.095 Ft), melynek kiegyenlítésére fizetési ütemterv került igénylésre a 
szolgáltató felé. 
A kedvező forgalomnak, látogatottságnak köszönhetően a kifizetések folyamatosan 
megtörténnek, azonban egy számla kiegyenlítése függőben van a „légkezelő berendezés 
hővisszanyerő egység kiépítése” – Ódor klíma 20221154 sz. számlája, melynek összege 
5.689.600 Ft.  
Mivel átmeneti likviditási problémák jelentkezhetnek a fürdő működésében, 60 MFt nagyságú 
támogatási keret került beállításra a költésvetési tervbe. 
 
A SZET Szentgotthárdi Kft. városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság, 
működésével biztosított a takarítás, zöldterület kezelés, tűz- munkavédelem, temető 
üzemeltetés, intézményi karbantartás, részt vesz a kutyamenhely, mozi működtetésében, 
illetve további üzemeltetési feladatokban. A 2023.évi feladatellátásokhoz 205 MFt került 
tervezésre. 
A Kft.-t is érinti a minimálbér változás, az üzemanyagáremelkedés, illetve az infláció. 
/2022.évi keret: 185.578.750 Ft, 2023.évre tervezett összeg: 205.000.000 Ft./ 
 
Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. a 89/2021 sz. Képviselő-testületi 
határozat alapján 2022.01.03-val bejegyzésre került. 2022.évben az induláshoz 25 MFt 
törzstőkét biztosított az önkormányzat, illetve 2022.04.01-től átvette a Kft a sporttelep 
üzemeltetését, menedzsmentjét. A törzstőkén kívül 20,4 MFt-ot biztosított az önkormányzat a 
működési feladatokhoz. 
2022.évben sikerült kialakítani a sporttelep üzemeltetését, illetve az Időutazó Múzeum is év 
végén aktívvá vált. 2023.évben még mindkét terület működéséhez szükség van 
önkormányzati forrásra. 
/2022.évi kifizetés: 45,4 MFt, 2023.évre tervezett keret 60 MFt./ 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az önkormányzat közművelődési feladatainak 
teljesítését biztosítja, erre Együttműködési megállapodás van az Egyesület és az 
önkormányzat között. A megállapodás alapján nyújtott támogatás a működési kiadásokhoz 
nyújt fedezetet. 
/2022.évi keret 39.150 eFt, 2023.évre tervezett keret 34.900 eFt/ 2023.évben a Színház épület 
közüzemi számlái (víz, villamosenergia, fűtés) átírásra kerülnek, a fizető fél az önkormányzat 
lesz. 
 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 
Az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a működtetéshez semmilyen anyagi forrást. Az 
önkormányzat felé 2022.december 31-ig a Kft. telekadó tartozása 56.979.400 Ft, késedelmi 
pótléka 48.289.289 Ft.  
2022. évben szerződést kötött 455.940 EUR + áfa összegben ingatlanértékesítésre, amely meg 
is valósult, így a telekadó tartozásból 160.000.000 Ft bevétele keletkezett az 
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önkormányzatnak. A 2022.évben elévült adótartozás mértéke: 53.599.500 Ft, pótlék mértéke: 
3.449.259 Ft.  
A Kft. saját tőkéjének rendezése céljából a Képviselő-testület 203/2022. sz. határozattal 
döntött a törzstőke leszállításáról (109.817.800 Ft-ról 10.000.000 Ft-ra). 
 
Önkormányzati működési kiadásokban kiemelt tételek 

Szolidaritási hozzájárulás 
2022.évben a szolidaritási hozzájárulás mértéke 322 MFt volt, amely 2023.évben 404 MFt-ra 
emelkedett, így 82 MFt-al magasabb kiadás terheli az önkormányzatot ezen a jogcímen. 
 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Az ügyeleti ellátásra kötött szerződés díja 2023 év első felében 4.050.000 Ft/ hó, félévre 
számított összeg 24.300.000 Ft. A jelenleg érvényben lévő szerződés fél évre került 
meghosszabbításra, mivel 2023.évben átalakul a háziorvosi ügyeleti rendszer. (2022.évi 
LXXIII tv.) A várható átalakítás miatt lett 6 hónappal tervezve. 
 
Gyermekétkeztetés biztosítása 
Kötelező önkormányzati feladat a gyermekek étkeztetésének (bölcsőde, óvoda, iskola) 
biztosítása. 2023.évben a vásárolt élelmezésre fordított kiadás 169 MFt volt, 2023.évre 
tervezett kiadás 187 MFt. A gazdasági események hatására 2022.évben 2 alkalommal fordult 
a szolgáltató az önkormányzathoz áremelési igénnyel, így 2022.szeptember 1-jétől 15% 
nyersanyagnorma emelés került elfogadásra (155/2022. sz. határozat), 2023.január elsejétől 
pedig a rezsikulcs mértéke emelkedett meg 100%-ra (202/2022 sz. határozat). 
2022.évben 80 MFt a normatív támogatás összege ezen a jogcímen, 2023.évre a várható 
normatív támogatás 89 MFt (88.808.911 Ft.) 
 
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, 
alpolgármester illetménye, a képviselői tiszteletdíjak 2022.évben meghatározottak szerint, 
változatlan összeggel kerültek tervezésre.  
 
Közüzemi díjakra, közvilágításra tervezett kiadás 109.500 eFt, 2022.évben teljesült kiadás 54 
MFt volt. 
 
Intézmények  
2023.évben az önkormányzati intézmények működéséhez tervezett finanszírozás 588 MFt, a 
társulási intézményekre tervezett finanszírozás 713 MFt összesen tervezett intézményi 
finanszírozás: 1,301 milliárd forint. A finanszírozásból 674 MFt az állami támogatás összege. 
2022.évben a teljesült finanszírozás 1,141 milliárd forint, benne az állami támogatás összege 
650 MFt (ebben az összegben 69 MFt kiegészítő támogatás szerepel). 
A 2023.évi minimálbér emelésre külön kiegészítő normatív támogatásról az előterjesztés 
időpontjáig nem érkezett tájékoztatás.  
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Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2022. 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 
532/2022 (XII.23) Korm.rendelettel 296.400 Ft- ra emelkedett (br. 36.400 Ft-os növekedés). 
A szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 13%.  
 
A dologi kiadásoknál az intézmény működésével kapcsolatban folyamatosan felmerülő 
költségek kerültek tervezésre, figyelembe véve a jelentkező áremelkedéseket, inflációt, 
tervezett energiamennyiséget. 
 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kellene biztosítani, jelenleg az aktív 
dolgozói létszám 9 fő, és 2 fő van gyeden. Az Intézményvezető Asszony folyamatosan 
dolgozik azon, hogy a szakmai követelményeknek eleget tegyen. A költségvetés 10 fővel 
került tervezésre. 

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 érinti a minimálbér változás (4,5 MFt), a 
közüzemi díjak növekedése, az üzemanyagáremelés, illetve a szakmai továbbképzés, szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatás emelkedése. Így 2023.évre az intézmény finanszírozása 11 
MFt-al lesz magasabb várhatóan. 
Az eredeti költségvetés tartalmazza a munkáltatói döntésen alapuló 15.000 Ft/fő/hó egyéb 
pótlékot, és nem tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét, amely várhatóan 14 MFt lesz 
és év közben kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe a finanszírozás ütemében. 
 
Városi Gondozási Központ 

Az engedélyezett létszámkeret 40 fő, 6 szolgáltatás ellátását biztosítja az intézmény. 38 fővel 
került tervezésre a költségvetés, mivel folyamatos létszámproblémával küzd az intézmény, és 
valószínű, hogy az engedélyezett 40 fő betöltött álláshelyet nem tudja megvalósítani. A 
támogató szolgálatra tervezett sofőr felvétele mégsem lesz indokolt 2023 évben, a jelenleg 
rendelkezésre álló információk szerint kevesebb gyermek fogja igényelni a szolgáltatást. 

Az éjszakai ügyelet átdolgozásra kerül az idei évben, fizikailag nem az épületben fogják 
ellátni ezt a szolgáltatást, ezzel is tudnak munkaerőt átcsoportosítani, a hiányzó létszámot 
helyettesíteni. 
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2 fő lesz nyugdíjra jogosult. Itt is érint mindenkit a garantált bérminimum változás, 
2023.évben is tervezésre került a munkáltatói döntésen alapuló 15.000 Ft/fő/hó egyéb pótlék, 
a szociális ágazati pótlék pedig a Családsegítő intézményhez hasonlóan az eredeti 
költségvetésnek nem része az állami támogatás finanszírozásának ütemében épül be a 
költségvetésbe. 

Az intézmény költségvetése a tervben 46 MFt-al magasabb 2023.évre, ebből közel 10 MFt a 
közüzemi kiadásoknál várható többletre számított összeg, 18 MFt a garantált minimálbér 
emelés, a vásárolt élelmezés emelése miatt 12 MFt-al lesz magasabb a kiadás, a további 
különbség az üzemanyagáremelésből, illetve a jelzőrendszeres szolgáltatásnál fizetendő díjból 
adódik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a Motivage pályázat keretében új órák 
kerültek beszerzésre, illetve egy teljesen új működési rendszer alakult ki, amelynek havi 
szolgáltatási díja van. A Eddig a pályázatból ez finanszírozható volt, viszont a pályázat 
megvalósítása 2022.12.31-vel lezárult. 

2023.évre számolt önkormányzati finanszírozás 232 MFt, amelyben az állami támogatás 
mértéke 91 MFt.  
 
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 65 fő. A szentgotthárdi telephelyen kívül 2 
tagóvodával, és 2022.évtől egy mini bölcsődével működik. 
A béreknél a garantált bérminimum változás szinte mindenkit érintett, továbbá az 
524/2022(XII.16.) Korm rendelet értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá 
tartozó foglalkoztatott a 20% helyett 32% szakmai ágazati pótlékra jogosult. 
 
3 fő lesz nyugdíjra jogosult 2023.évben ebből 1 fő a Játékvár Óvodában 2 fő Csillagvirág 
Tagóvodában. Jubileumi jutalomban részesül 2 fő. (1 fő Játékvár Óvoda, 1 fő Csillagvirág 
Tagóvoda). A kieső szakmai létszám pótlása évek óta egyre nehezebb feladat. 
 
Az intézmény finanszírozásra tervezett összeg 60 MFt-al magasabb, ebből közel 15 MFt a 
közüzemi kiadásoknál várható többletre számított összeg, 36 MFt többlet várható az 
illetményváltozások miatt, emelkedést okoz még a külső szakértői (gyógypedagógus) díjak 
emelkedése, infláció. 
Szeptembertől várhatóan tovább csökken az ellátott gyermekek száma, így előfordulhat, hogy 
1 csoport működését meg kell szüntetni.  
 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő. Jelenleg 9 fő aktív dolgozó van és 1 fő 
gyesen. 1 fő lesz nyugdíjazásra jogosult, és 1 főt érint jubileumi jutalom. 
 
Az intézmény működéséhez szükséges finanszírozás 18 MFt-al emelkedik. 2022. évben külön 
bértámogatást kapott /7.147.205 Ft/ az intézmény a kulturális ágazatot érintő 20%-os 
bérfejlesztéshez beépülő jelleggel a (682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján. Az idei évben 
ez beépül a normatív támogatásba, így közvetlenül nem az intézmény kapja a támogatást, 
hanem az önkormányzat, így a finanszírozás része lesz. 
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11 MFt-al magasabb összeg került tervezésre a közüzemi díjaknál várható kiadásokra. Az 
intézmény fűtése gázzal történik, mindkét helyen /könyvtár, múzeum/. 
A többi dologi kiadás tekintetében a 2022.év összegeihez képest átlagosan 15-20%-kal 
emelkedett meg a tervezés összege. A tájháznál a kiadások a 2022.évihez hasonlóan kerültek 
tervezésre. 
 
Rendelőintézet  

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 29 fő. 2023.évben 4 fő lesz jubileumi jutalomra 
jogosult. 
Az intézmény 2023.évi költségvetésében számol az infláció miatt megemelkedett árakkal. A 
közüzemi díjak emelkedése miatt a várható kiadásokra 15 MFt-al magasabb összeg került 
beállításra, összesen a költségvetés 39 MFt-al magasabb. 
Az orvosok bére 2023.évben a 2020.évi C tv szerint emelkedett, viszont a szakdolgozói 
illetmények a besorolásnak megfelelően, az előző évi összeggel kerültek tervezésre, itt nem 
volt változás. 
A finanszírozásra tervezett összeg 127 MFt 11 MFt-al kevesebb, mint a 2022.évre tervezett, 
mivel 2022.évben az EFI működésére változatlanul 25,2 MFt összegről kapott támogatói 
okiratot az intézmény, viszont a pénz kiutalása nem valósult meg 2022.év végén, így a 
2023.évi költségvetésben, mint bevétel számításra került. A NEAK finanszírozás az első 
negyedévben még átlag alapján kerül meghatározásra, a további finanszírozási forma még 
nem ismert. 
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. tv 23.§ (2) 
bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és 
védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. 
július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely a területileg illetékes az 
érintett védőnői körzet tekintetében. Ennek figyelembevételével a család- és nővédelem 
kiadási soron nem teljes év került tervezésre. 
 
Az intézmény is részt vett a Motivage pályázatban, a megvalósítás időszaka 2022.év végével 
lezárult. 
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

A költségvetés összeállítása az előző év figyelembevételével készült. Jubileumi jutalomra 
jogosult lesz 4 fő. Az engedélyezett létszámkeret 42 fő, betöltetlen álláshelyek száma 3.  

A Hivatal működéséhez szükséges finanszírozás 37 MFt-al emelkedik 2022.évi tervhez 
képest, ennek fele a közüzemi díjak emelkedésére, infláció miatti áremelkedésre tervezett 
összeg. 

A köztisztviselői illetményalapról ugyanazt lehet tudni mint másfél évtizede minden évben: 
változatlan, 2008. óta 38.650-Ft, és ez a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§(1) bekezdése alapján 2023-ban is így marad. (Csak 
érdekesség, hogy a 2008. évben egy kg kenyér ára 240 Ft alatt volt, egy tojásé 30 Ft alatt.) 
Csak a Képviselő – testület tud ezen a problémán valamelyest segíteni, miután az 
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Országgyűlés a központi költségvetési törvényben  továbbra is ad egy lehetőséget az 
önkormányzatoknak, hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat Képviselő-
testülete rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Viszont ennek kérdésében 
a Testület mindig csak rendeletmódosítással és csak egy évre dönthet. Emiatt kellett 
előkészítenünk a rendelet módosítását, az illetményalapot az egyéb területeken is tapasztalt 
15%-kal javasoljuk emelni. 

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 
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 2023. 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 
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előterjesztéshez csatolt költségvetési tábla 8. mellékletben (Adósságot keletkeztető 
ügyletek/határozathoz) mutatjuk be. 
 
A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, csak 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. 
 
A 2023.évi költségvetési rendelettervezetet az 1.számú melléklet tartalmazza. 
 
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.  
 
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. 
 



 12 

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 
 

1. 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): 
Saját bevétel: helyi adókból származó bevétel:   3.903.000.000 Ft 
Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  
10.§ (5) bekezdés szerint számított 50%:               1.951.500.000 Ft 
Fizetési kötelezettség:                 1.400.000.000 Ft 
 

2. Szentgotthárd város Önkormányzata a 2023. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot 
keletkeztető ügylethez kérelmet NEM nyújt be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft.-nél 
kiegyenlítésre váró Ódor Klíma 20221154 sorszámú számla kiegyenlítéséhez 5.689.600 Ft 
támogatást biztosít a költségvetésben tervezett 60 millió forint támogatási keret terhére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  
 
Szentgotthárd, 2023. január 23. 
 
         Huszár Gábor  
          polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2023.évi költségvetéséről 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2023. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 4.011.450.000 Ft azaz négymilliárd – tizenegymillió- 

négyszázötvenezer forintban 
b) bevételi főösszegét 4.011.450.000 Ft azaz négymilliárd – tizenegymillió- 

négyszázötvenezer forintban állapítja meg. 

(2) A 2023.évi költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2023. 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. 

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 
részletezetteknek megfelelően határozza meg. 
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(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2023. 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: 3.008.450.000 Ft 

aa) Működési bevételek összesen 2.792.450.000 Ft 
ab) Felhalmozási bevételek összesen 216.000.000 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 0 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 1.003.000.000 Ft 
ba) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből az 

előző évek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke:1.003.000.000 Ft 
bb) Belföldi értékpapír beváltásból származó bevétel  -Ft 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 863.335.697 Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatások összetételét a rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás összege 404.068.869 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: 3.977.411.261 Ft 

aa) Működési kiadások összesen 2.959.540.595 Ft 
ab) Felhalmozási kiadások összesen 1.010.870.666 Ft 
ac) Támogatási kölcsönök -Ft 
ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 7.000.000 Ft 

b) Finanszírozási kiadások összesen: 34.038.739 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 7.000.000 Ft összegben, melyből 
a)  a polgármester kerete 1.000.000 Ft 
b) katasztrófalap 1.000.000 Ft 
c)  rendkívüli időjárási körülményekre alap 5.000.000 Ft   
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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 205.000.000 Ft:, 

b) közművelődési feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 34.900.000 Ft 
c) sport és turisztikai tevékenység ellátására -Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai 

Nonprofit Kft: 60.000.000 Ft 

3. Költségvetési létszámkeret 

6. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2023. január 1-jén 82 
álláshelyben rögzíti. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv.-ben foglaltaktól 
eltérően – 2023.évben 69.000 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 
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 
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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 1.500e/Ft 

összegben kötelezettséget vállaljon, 
b) a polgármestert, hogy 1.000 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 2023. évi könyvvizsgálói teendők ellátását a Rating & Audit Kft.-t 
végzi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás a Közös Hivatal költségvetésében 
megtervezésre került. 

(2) A Magyarország 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2024. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedi és a legszükségesebb kiadásokat teljesíti. A 
felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 
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5. Záró rendelkezések 

Módosító rendelkezések 

24. § 

 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet  10./A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően – 2023. 
évben 69.000- Ft”. 

Hatályba léptető rendelkezések 

25.§ 

E rendelet rendelkezéseit 2023. 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 2023. …….. napján fogadta el.  

Kihirdetve:  

………… 
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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. 
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, 
• a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 

előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 
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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.§  
A köztisztviselői illetményalap módosításához a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati 
rendeletet is módosítani kell – ezt rendezi ez a szakasz.    
 
25 – 26.. § 
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a rendelet hatályba lépéséről, alkalmazásáról. 
 

 



 

1 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységről 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szentgotthárdi képviselő-testület számára legutóbb a 2022. 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. 
 
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 6 alkalommal ülésezett a polgármesterekből álló 
Társulási Tanács. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor 
kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 
polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester.  A kistérség jegyzőit / körjegyzőit 
magába foglaló Jegyzői Kollégium tagjaival, azaz a járás jegyzőivel elsősorban telefonon és 
e-mailben, szükség szerint folytak az egyeztetések. 
 
2022. évében a Társulási Tanács 27 döntést hozott meg. A  határozatok többsége a Társulási 
Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (nyári zárva tartás meghatározása, 
beszámolók elfogadása, magasabb vezetői megbízás, intézményi átszervezés, alapító okirat 
módosítása, 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: 
 
2022. FEBRUÁR 02-I DÖNTÉSEK: 
 

A költségvetési határozat pontosítása mellett a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde intézmény bővítésének előkészített részleteit tárgyalta a Társulási 
Tanács. Ez alapján egyetértettek azzal, hogy a csörötneki minibölcsőde a SZEOB új, önálló 
telephelyeként kezdje meg működését. Ehhez kapcsolódóan jóváhagyták a Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kapcsolódó módosítását 
és felkérték a Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületeit, hogy a Társulási 
Megállapodás módosítását testületi határozattal erősítsék meg. Ezekkel párhuzamosan 
meghatározták az intézmény engedélyezett létszámát, továbbá elfogadták az intézmény 
alapító okiratát módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
változatát is, felkérve a Társulás munkaszervezetét a kapcsolódó teendők és a törzskönyvi 
átvezetések ügyintézésére. 
Rendelkeztek a Városi Gondozási Központ intézményvezetőjének közalkalmazotti 
jogviszonya megszüntetésével (nyugdíjba vonulás) és az azzal kapcsolatos intézkedések 
megtételéről, illetve jóváhagyták a Társulás 2022. évi költségvetését is, eszerint a 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 770.000.000,- Ft bevételi, s ugyanannyi 
kiadási főösszeggel tervezett a 2022-es esztendőre. 

 
2022. MÁRCIUS 31-I DÖNTÉSEK: 
 

A március végi ülésen a polgármesterek jóváhagyták a Társulás 2021. évi zárszámadását: 
a korábbi év kiadási főösszegét közel 659 millió Ft-tal, a bevételi főösszeget pedig közel 
703 millió Ft-tal zárta a szervezet. Az elmúlt év gazdálkodásáról megállapították, 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 kistérség területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről 
régóta közösen gondoskodnak a települési önkormányzatok. Az érkezett árajánlat alapján 
a továbbiakban is a Lenti Hulladékkezelő Kft-t bízta meg a Társulás a közszolgáltatás 
ellátásával, a kapcsolódó szerződés aláírására felhatalmazták a Társulás elnökét. 
A közösen fenntartott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék egyes 
intézményegységeinek nyári zárva tartása mellett a legújabb tagintézmény, a csörötneki 
Kisvakond Minibölcsőde szakmai programját is elfogadták az ülésen. 
Napirendre vették a Városi Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjakat 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. Megállapodtak abban is, hogy az új díjak alkalmazására a fennálló 
veszélyhelyzet megszűnése után és legelőbb 2022. augusztus 01. naptól kerül sor. A 
Társulás fenntartásában működő bölcsődék térítési díjait is megtárgyalták. A 
szentgotthárdi Tótágas Bölcsődében a fizetendők továbbra is a 2013-as szinten maradtak, 
vagyis a legmagasabb jövedelemsáv esetén is legfeljebb 795,- Ft/nap/gyermek volt a 
fizetendő összeg. Az új, csörötneki minibölcsődében sem lett sokkal magasabb: 
gyermekenként 1.000,- Ft/nap lett a Társulás döntése alapján ugyanez az összeg. 
A Társulás 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásával zárult a napirendek sora. 

 
2022. JÚNIUS 29-I DÖNTÉSEK 
 

Megismerték és elfogadták a Társulás 2021. évi belső ellenőri Éves Ellenőrzési Jelentését. 
Egyetértettek azzal is, hogy „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy 
használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének 
támogatása 2022” pályázatot benyújtsa a Társulás, kihasználva a kínálkozó lehetőséget, 
hogy a kistérségi szinten működtetett támogató szolgálat részére 1 db új kisbuszt 
szerezzenek be. Kedvező elbírálás esetén a beszerzendő gépjármű várható költségéhez 
(13.360.000,- Ft) a megcélzott támogatás (9 millió Ft) feletti összeget (4.360.000,- Ft) a 
Társulás biztosította volna önrészként. 
Mivel a kormányzati funkciók ellenőrzése során több olyan kormányzati funkciót is 
találtunk, amelyekre szükség van, de egyelőre nem szerepelnek a közösen fenntartott 
intézményeink nyilvántartásában, jóváhagyták a Városi Gondozási Központ és a SZEOB 
kapcsolódó alapító okirat módosításait is, felkérve a Társulás munkaszervezetét a 
törzskönyvi átvezetések ügyintézésére. 
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2022. AUGUSZTUS 1-I ÜLÉS: 
 

Nyárközepi ülésén a Társulási Tanács - tekintettel a szolgáltató kérelmére és az élelmiszer- 
és energiapiacon történt változásokra - 2022. szeptember 1-től a Városi Gondozási 
Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 15%-os mértékű élelmezési nyersanyagnorma 
emelést hagyott jóvá azzal, hogy a nyersanyagnorma emeléséből származó 
többletköltségekből az igénybevevői körre eső költségeket a Városi Gondozási Központ 
esetében 2022-ben nem terhelték tovább az étkezőkre. Alapvetően azért nem, mert 
augusztus 01-től a már korábban eldöntött emelés lép(ett) hatályba, ahhoz képest még egy 
emelés különösen nehéz helyzetbe hozta volna az igénybevevői kört, akik alapvetően 
nyugdíjasok vagy rokkantnyugdíjasok. 
A szentgotthárdi Játékvár Óvodában a 11. óvodai csoport megszüntetése - az 
átszervezéshez előírt vélemények beszerzése mellett - igényelte az intézmény alapító 
okiratának módosítását (benne a maximális gyermeklétszám csökkentését) is. A Magyar 
Államkincstárral előzetesen egyeztetett tartalmú módosító okiratot és a módosítással 
egybeszerkesztett alapító okiratot jóváhagyták a polgármesterek. 
 

2022. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉS 
 

A szeptember végi ülés alkalmával a Társulási Tanács jóváhagyta a Társulás 2022. évi 
költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót, illetve módosították a 
szervezet idei évi költségvetését is. 
Ezen túlmenően megtárgyalták a közösen fenntartott Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) intézmény beszámolóját is, amely tartalmazta a 
feladatellátást jellemző legfőbb adatokat és eseményeket. Ahogy azt az ülésen jelenlévő 
intézményvezető hozzászólásában is hangsúlyozta, a munkaerő-ellátottsággal 
kapcsolatban jelentős szakemberhiány volt a jellemző továbbra is. Pályázati 
támogatásoknak köszönhetően a 11. csoport vizesblokkjának felújítása az őszi szünetben 
megvalósul(t), a Tótágas Bölcsőde férőhely bővítésére elnyert pályázat munkálatai pedig 
folyamatban vannak. 
A Városi Gondozási Központ intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya és 
egyben magasabb vezetői megbízása év végén megszűnt, ezért az intézményvezetői 
feladatok ellátása tekintetében pályázati felhívás közzétételéről gondoskodott a Társulás. 

 
2022. DECEMBER 8-I ÜLÉS 
 

Tárgyalták a Társulás 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
beszámolót és a Társulás 2023. évi költségvetési koncepcióját is. Az előterjesztés a már 
elfogadott 2023. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó jogszabályok 
ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve készült el. Ez alapján a Tárulás 2023-
ban várhatóan 857.901.600,- Ft főösszegből gazdálkodik, amely összeg 88,9 millió 
forinttal magasabb a 2022. évhez viszonyítva - az eltérést elsősorban a fűtési díjak becsült 
összege okozza, illetve a várható minimálbér emelkedés. 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 
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vidéki tagóvodák és a csörötneki minibölcsőde költségvetését is magában foglaló 
koncepció egyelőre tárgyalási alap, maradéktalanul csak 2023 elején kerül végleges 
formába. 
Az ülés keretében foglalkoztak a szolgáltató újabb kérelmével, ez alapján 2023. január 1-
től a Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális 
étkeztetésben a rezsikulcsot 100%-os mértékben határozták meg. 
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 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 
lát el ilyen feladatot, mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség. Az éves 
munkáról szóló részletes beszámolót jóváhagyta a Társulási Tanács. 
A Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása után a Városi Gondozási 
Központ intézményvezetői pályázat elbírálása került napirendre. A vezetői feladatok 2023. 
január 01. napjától 2027. december 31. napjáig történő ellátásával Németh Hajnalkát bízták 
meg.  

 
A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 
 
 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység (Szentgotthárd) 
- Kisvakond Minibölcsőde (Csörötnek) 
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

• Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 
• Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 
• Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 
 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 
A Társulás 2022. évi költségvetését 770.000.000,- forinttal terveztük meg. 2022. évben a 
térségi feladatellátással 10.143.350,- 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 
463.130,- Ft/fő helyett 602.080,-Ft/fő. 73 fő ellátottra járó normatíva így 10.143 eFt-al 
magasabb.) Az intézmények finanszírozása 2022. évben folyamatosan biztosított volt.  
  
A Társulás által fenntartott intézmények térségi szintű szolgáltatásait a tagönkormányzatok 
2022. 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 2022. 
évi hozzájárulás teljes összegét egyetlen tagönkormányzat nem fizette be év végéig, a 
kintlévőség az év utolsó napján 600.687,- Ft volt.  
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A Társulás keretei között biztosított szolgáltatások kistérségi (vagy járási) működési területtel 
bírnak: 

- támogató szolgálat,  
- közösségi pszichiátriai alapellátás, 
- a házi segítségnyújtás (kivéve: Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu),  
- 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. 2023. évre 
vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes igénybekérést kért, a 2023. 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 2022. évben folytatott tevékenységről szóló 
tájékoztatót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2023. január 09. 
                                                                                                                Huszár Gábor 
                                                                                                             polgármester/elnök 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



 
Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2023. január 31-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 2022. év novemberi ülésén tárgyalta a lakbér rendelet módosítását, és bár a 
szavazáskor azt a többség elfogadta, de a rendeletalkotáshoz szükséges minősített többséget nem érték 
el, így az nem került elfogadásra. Most az a helyzet állt elő, hogy a Képviselő – testület a 
lakáskoncepcióban elfogadott rendelkezéseit egy másik döntésével nem engedi rendeletbe foglalni 
vagyis azt a testületi akaratot, ami a lakáskoncepció része lett - ugyanannak a testületnek a 
rendeletalkotásra vonatkozó akarata nem engedi rendeletté válni. Sajnos a lakáskoncepciót így nem 
lehet végrehajtani.  
 
A képviselő testület a 201/2022. számú határozatával elfogadta a lakáskoncepciót, melyben a fent 
leírtak alapjai megfogalmazásra kerültek.  
 
„Lakásmobilitás fokozása: A szociális alapon bérbe adott lakásoknál törekedni kell arra, hogy az 
50 m2-t meghaladó önkormányzati lakásokban egyedül élő bérlők ösztönözve legyenek a kisebb, 
olcsóbban fenntartható bérlakásokba költözésre. Ennek érdekében ezek a bérlők a szociális lakbért 
csak 50 m2-re fizethetik, az 50 m2 feletti lakásterületre emelt bérleti díjat kell meghatározni. Ebben a 
kérdésben az önkormányzati bérlakásokra kialakított piaci bérleti díjból kell kiindulni. A rendszer 
bevezetésére időt kell hagyni, ami legalább egy év. Az új változásokat valamennyi érintett bérlővel 
közölni kell, hogy legyen idejük a változtatás végig gondolására.”   
 
A felmerült kérdéseknek utána jártunk, s most ismét előterjesztjük a javaslatunkat. 
 
Bérleti díj meghatározása 
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet határozza meg, 
a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. 
 
Ahogy a lakáskoncepcióban is írtuk, javasoljuk a lakbérek megállapításáról szóló rendeletünk 
módosítását abból a szempontból, hogy mérsékeljük azt az anomáliát, ami a bérlakásaink egy részénél 
megvan. Itt most a jó, magas komfortfokozatú lakásainkról lesz szó. Számos olyan összkomfortos és jó 
minőségű komfortos önkormányzati lakásunk van, amiben szociális alapon lakik bérlő – egy személy 
nem ritkán 60-80 m2-es lakásban - 15 – 20.000.- Ft-os lakbérért. Ez kétségtelenül olyan anomália, 
amelynek a megléte súlyosan igazságtalan a többi polgárral szemben és mint ilyet elkerülhetetlen, hogy 
megszüntessünk. Ma lényegét tekintve ez van a lakáskoncepciónkban. Ma már összkomfortos lakást 
nem is utalunk ki szociálisan rászorulóknak annál is inkább, mert tartunk tőle, hogy a valóban 
szociálisan rászorulók nem is tudják a mai megemelkedett rezsiköltségeket kifizetni. Sok példa volt 
erre az elmúlt években – 2-3 milliós rezsiköltség - tartozások az összkomfortos önkormányzati 
bérlakásainkban. Ha valaki a ma ismert magas költségeket ki tudja fizetni, akkor nagy valószínűséggel 
a valóságban nem lenne szociálisan rászorult.  
 
Több olyan esetről tudunk, ahol a bérlő nem tudná még a töredékét sem fizetni a számára igen nagy 
lakás rezsijének, helyette a rokonságból valakik (gyerekei, testvérei) ezt megteszik helyette. Sokkal 
kényelmesebb egy ilyen rezsit felvállalni, a szociális bérlő helyett kifizetni és néhány tízezer forintos 
bérleti díjért elfoglalni egy nagy, akár őt – hat fős családnak is megfelelő önkormányzati lakást, 



ahelyett, hogy az adott rokonukat magukhoz be kelljen fogadni, vagy olyan lakást keresni neki, ami 
nem önkormányzati és így jóval magasabb a bérleti díja. Látunk ilyeneket – ez meglátásunk szerint 
igazságtalan a többi szentgotthárdival szemben és különösen káros azokkal szemben, akik több fős 
családként családtagoknál – szülőknél vagy testvéreknél -laknak és beköltöznének az emlegetett 
nagyobb kényelmesebb önkormányzati lakásába, fizetnék a rezsit és akár a piaci lakbérünket is, de az 
említett körülmények miatt erre nincsen lehetőség. A szociális lakásbérlet az önkormányzat szociális 
ellátó rendszerének a része, a szociálisan rászoruló emberek számára nélkülözhetetlen. De a szociális 
ellátó rendszer nem a szükségesnél és igazságosnál nagyobb önkormányzati lakás életre szóló 
használatának jogát jelenti. A javaslatunkkal nem akarunk semmi mást, mint ebből a helyzetből 
kimozdítani a piacot. Nem akarunk senkit sem utcára tenni, de a szociálisan rászorulóknak kisebb, 
megfizethetőbb, mérsékeltebb rezsijű lakást szeretnénk juttatni vagy ha ez mégsem megy és a bérlő 
marad a lakásban akkor tőle csak részben szociális lakbért kérni.  
 
Még egy fontos szempont: Ha szociális bérlőink nem tudják kifizetni az összkomfortos – illetve a jó 
minőségű, nagy alapterületű komfortos lakásaik rezsiköltségét az nagyon komoly következményekkel 
jár – kikapcsolják a gázt vagy a villanyt, amiknek visszaköttetése sok milliós költséget jelent – de nem 
a lakásból kiköltöztetett bérlőnek, hanem az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak. Ezért is kell ezeket 
a lehetőségeket előre kizárni. A nagy komfortos és összkomfortos lakásnál sokkal hamarabb és sokkal 
könnyebben jelentkezhetnek a fizetési nehézségek – ma sajnos minden megtörténhet.  
Azoknál, akik már most is szociális alapon laknak nagy méretű lakásokban, azok már ma is ki vannak 
téve veszélyeknek első sorban a rezsiköltségek fizetése területén.  
.  
A rendeletmódosítással az összkomfortos és jobb minőségű komfortos bérlakásainkat szeretnénk 
kimozdítani a jelenlegi állapotból. Olyan szabályozást javaslunk, mely szerint az egyszemélyes 
háztartásokban az 50 m2-nél nagyobb szociális alapon kiadott lakásoknál a lakbér 50 m2-ig legyen 
szociális mértékű (vagyis a jelenlegi Ft/m2 bérleti díjjal azonos mértékű nagyon alacsony) és az 50 m2-
nél nagyobb részért már nem szociális lakbért, hanem piaci lakbért kelljen fizetni. Akik valóban 
szociálisan nehéz helyzetben vannak, azok kezdeményezni fogják a minőségi lakáscserét. Akik viszont 
vállalják a piaci lakbért is az 50 m2 feletti lakásnégyzetméterre azoktól egyrészről az eddiginél jóval 
magasabb bérleti díjat lehet kérni, illetve a szociális helyzet következő felülvizsgálatakor annak ki kell 
derülnie, hogy ezek után valójában szociálisan rászorulók-e a bérlakásunk lakói. Az új rendszer 
bevezetését egy év múlva javasoljuk hatályba léptetni. 
 
Reméljük ettől az intézkedéstől azt, hogy tisztább lesz a bérlakás piacon a helyzet. Beindul egy 
egészséges mobilitás és valóban kisebb lakásokba kerülnek az érintett lakók – ebben az esetben a 
kisebb lakások lakbéreit és rezsijét könnyebben kifizetik; jó minőségű lakások szabadulnak fel, 
amelyek piaci alapon kiadhatók vagy ha a nagy lakásban élő egyedülálló bérlő a lakásban marad, akkor 
a lakás egy részéért már piaci lakbért kapunk; a szociális bérlakásra rászorultságuk ezeknek a lakóknak 
valószínűleg megszűnik.                     
 
Az 50 m2 -es határt azért javasoljuk, mert a lakások átlag négyzetmétere ezen érték körül alakul. 
Az elfogadott bérleti díj alapján szemléltetnénk néhány példát 50 m2-es határral: 
 
Lakástípus rendelet szerinti jelenlegi díj 60 m2-es 

lakásnál 
rendelet szerinti jelenlegi díj 70 m2-es 
lakásnál 

1. kategória 2. kategória 1. kategória 2.kategória 
összkomfortos 22.800.- 18.000.- 26.600.- 21.000.- 
komfortos 18.000.- 15.000.- 21.000.- 17.500.- 
 60 m2-es lakás bérleti díja Ft/hó (50+10 

m2) 
70 m2-es lakás bérleti díja Ft/hó  
(50+20 m2) 

összkomfortos 32.000.- 26.000.- 45.000.- 37.000.- 
komfortos 26.000.- 21.500.- 37.000.- 30.500.- 



 
Ezen rendeletünk szerinti táblázat, amiből számoltuk a fenti díjakat:  
Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 
1. kategória szociális költségelvű piaci 
összkomfortos 380 760 1300 
komfortos 300 600 1100 
félkomfortos 200 400 700 
komfort nélküli 150 300 600 
szükséglakás 125 250 500 
 
2.kategória szociális költségelvű piaci 
összkomfortos 300 600 1100 
komfortos 250 500 900 
félkomfortos 100 200 450 
komfort nélküli 65 130 400 
szükséglakás 40 80 350 
 
A novemberi testületi ülésen felmerült az, hogy ez az emelés hány egyedül élő, szociális alapon lakást 
bérlő nyugdíjast érint. Számuk 21.  
 
Az emelés mértékét természetesen a Testület saját belátása szerint mérlegeli, ez csak egy javaslat. 
1. kategória szociális költségelvű piaci 

50 m2-ig 50 m2 feletti részre, 
életvitelszerűen egyedül 
lakó bérlő esetén* 

  

összkomfortos 380 1300 760 1300 
komfortos 300 1100 600 1100 
félkomfortos 200 700 400 700 
komfort nélküli 150 600 300 600 
szükséglakás 125 500 250 500 
 
2.kategória szociális költségelvű piaci 

50 m2-ig 50 m2 feletti részre, 
életvitelszerűen egyedül 
lakó bérlő esetén* 

  

összkomfortos 300 1100 600 1100 
komfortos 250 900 500 900 
félkomfortos 100 450 200 450 
komfort nélküli 65 400 130 400 
szükséglakás 40 350 80 350 
 



 
Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének illetve a szociális lakást bérlők egy részét érinti, így az 
ő életükre biztosan hatással van attól függően, hogy a rendelet módosítását követően maradnak a 
lakásban magasabb bérleti díjért, vagy elköltöznek egy kisebb lakásba, ahol még kevesebb bérleti díjat 
kell fizetniük.  
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról több bevételt bevételt eredményez, mivel emelt lakbér 
kerül megállapításra, továbbá elköltözés esetén sem lesz alacsonyabb bevételük.    
Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Minimális többletfeladatot okoz, de a bérleti díj 
módosításokkal egyidejűleg közölhető. 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  
Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon dönt. Így a jogalkotás elmaradásának ebből a 
szempontból következménye nincs, marad a régi rendszer.  
  
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 
Szentgotthárd, 2023. január 17. 

    
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                    jegyző 



1.sz. melléklet: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) önkormányzati 

rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba. 
       
             Dr. Dancsecs Zsolt                                                  Huszár Gábor 
                         jegyző                                                          polgármester 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023 év ........... hó 
............. -i ülésén fogadta el. 

 
 

Kihirdetve: 2023. ...................hó ....... napján. 
Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                jegyző 



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

„1. melléklet 
Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 

1. kategória szociális költségelvű piaci 
50 m2-ig 50 m2 feletti részre, életvitel 

szerűen egyedül lakó bérlő esetén* 
  

összkomfortos 380 1300 760 1300 
komfortos 300 1100 600 1100 
félkomfortos 200 700 400 700 
komfort nélküli 150 600 300 600 
szükséglakás 125 500 250 500 

 
2.kategória szociális költségelvű piaci 

50 m2-ig 50 m2 feletti részre, életvitel 
szerűen egyedül lakó bérlő esetén* 

  

összkomfortos 300 1100 600 1100 
komfortos 250 900 500 900 
félkomfortos 100 450 200 450 
komfort nélküli 65 400 130 400 
szükséglakás 40 350 80 350 

*2024. január 01-től hatályos 

 



Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez  
Szociális alapon bérelt lakások esetében, ahol 50 m2-nél nagyobb alapterületű lakásokban egyedül a 
bérlő lakik, javasolt az 50 m2 feletti részre magasabb bérleti díj megállapítása, mivel ezen 
lakásméretnél már saját szükségleteit meghaladó mértékben használja a nagy alapterületű lakást, ezáltal 
többgyermekes családok elhelyezését korlátozzák, vagy akár piaci alapon történő bérbeadást is. 
 Ezen módosítás ösztönző hatás lehet számukra, hogy kisebb lakásba költözzenek, vagy ha nem 
költöznek, akkor magasabb bérleti díjat kell fizetniük, ami mértéke még így is szociálisnak mondható a 
jelenlegi piaci viszonyokhoz képest. 

A 2. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, a módosításokat 2024. január 01. napjától javasoljuk 
bevezetni.   

 
 
 
 
 



Tárgy: Közvilágítás energia megtakarítási lehetőségek  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2023. január 31-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. októberi ülésén foglalkozott energiamegtakarítási 
kérdésekkel, amelyen 188/2022. számú határozatával energia megtakarítási intézkedési tervet 
fogadott el. A tervben megfogalmazott intézkedések bevezetésére 2022. november 01-től 
került sor. Az elfogadott intézkedési terv I. számú felülvizsgálatával pedig 2022. decemberi 
ülésén foglalkozott a Képviselő-testület. A felülvizsgálatról hozott 227/2022. számú határozat 
2. pontjában kérte a Képviselő-testület, hogy a városi közvilágítás energiafelhasználás 
csökkentésének lehetőségeit, az ezekkel elérhető megtakarításokat és az ezekhez szükséges 
ráfordításokat a januári testületi ülésre terjesszük elő. 
 
2022. november elején egy elfogadott jogszabály alapján az önkormányzatok lehetőséget 
kaptak arra, hogy a képviselő-testület a település közvilágításának időtartamával, illetve 
mértékével kapcsolatos kérdéseket helyi rendeletben szabályozzák, amelyhez semmilyen más 
szerv, vagy hatóság jóváhagyását nem kell kérni. Ez azt jelenti, hogy helyi rendeletben 
szabályozhatná az önkormányzat, hogy az egész városban vagy bizonyos területeken mikor 
üzemeljen részben vagy egyáltalán ne üzemeljen a közvilágítás, illetve, hogy milyen 
fényerővel üzemeljenek a lámpatestek. (449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet) Tudomásunk 
szerint még egyetlen önkormányzat sem élt ezzel a lehetőséggel. 
 
A decemberi előterjesztésben leírt információkhoz képest időközben olyan fontos változás is 
történt, hogy egy 2022. december 23-án megjelent jogszabály alapján a Kormány a 10 000 
lakos alatti települések számára az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége figyelembevétele mellett az energiaár emelkedések miatt kiegészítő támogatásokról 
döntött. Szentgotthárd a fentiek alapján többek között a közvilágításra 12.900.000,- Ft 
kiegészítő támogatásban részesült, így 25.694.500 Ft-os normatív támogatással együtt 
összesen 38.594.500,- Ft támogatást kapunk a központi költségvetésből közvilágításra. Ezek a 
pénzeszközök csak közvilágításra számolhatók el. 
 
 
Az egyik legnagyobb villamos-energia fogyasztásunk a közvilágításnál keletkezik. A 
közvilágítás éves energia felhasználása 244.610 kWh. A villamos-energia esetében ez év 
végéig, tehát 2023. december 31-ig szóló szerződésünk van, amely alapján kedvezményesen 
vásároljuk jelenleg a villamos-energiát, a közvilágítás esetében jelenleg 26,5230 Ft/kWh + 
ÁFA (csak az energia díja!) áron vesszük. 
 
A fentiek alapján Szentgotthárd egész éves közvilágításának költségei az alábbiak szerint 
alakulnak: 



      
  

Szentgotthárd közvilágítás éves költsége 
Megnevezése Mennyiség Menny.e. Egységár Nettó összesen Bruttó összesen 
Energiadíj* 244610,00 kWh 26,5230 Ft 6 487 791 Ft 8 239 495 Ft 
RHD, ill. egyéb díjak 244610,00 kWh 42,8113 Ft 10 472 072 Ft 13 299 532 Ft 
Éves karbantartás 12,00 hó 247 133 Ft 2 965 600 Ft 3 766 312 Ft 
Össz. (eng.+RHD)   19 925 464 Ft 25 305 339 Ft 
Bérleti díj 12,00 hó 1 372 438 Ft 16 469 259 Ft 20 915 958 Ft 
Mindösszesen (Ft/év):   36 394 722 Ft 46 221 297 Ft 

      

* jelenleg érvényes egységárral (különböző euro árfolyamsávokban változhat)  

 
Közvilágítás energiafelhasználásának megtakarítási lehetőségei 
 
A városi közvilágítás energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeiről, az ezekkel elérhető 
megtakarításokról és az ezekhez szükséges ráfordításokkal kapcsolatban egyeztettünk, illetve 
információt kértünk a közvilágítást üzemeltető ENERIN Sümeg Energetikai Kft. és 
hálózatüzemeltető E.ON Zrt. szakembereivel. Az egyeztetések eredményeképpen az alábbi 
információkat kaptuk: 
 

1. Mindkét szervezet szerint egy településen a közvilágítás energia felhasználásának 
csökkentése érdekében a legelső feladat a közvilágítás korszerűsítése. 
Szentgotthárd esetében az önkormányzat ezt már teljes körűen teljesítette, hiszen 
egy 2016-ban végrehajtott fejlesztés eredményeképpen (LED technológiás 
lámpatestek kerültek felszerelésre) korszerű, alacsony energiafelhasználású 
közvilágítással rendelkezik a város. A fejlesztéssel akkor több, mint 40 %-kal 
csökkent a közvilágítás éves energia felhasználása.  

  
2. Közvilágítási üzemidő optimalizálás (bekapcsolási idő (később pl.: +30 perccel), 

illetve kikapcsolási idő (előbb pl.: -30 perccel)). Amennyiben egész évben napi egy 
órával kevesebbet üzemelne a közvilágítás, akkor éves szinten cca. 22.380 kWh 
mennyiségű energiát lehetne megtakarítani, amely a jelenlegi közvilágítási 
energiadíjat, illetve egyéb díjakat figyelembe véve cca. 1,8,- mFt/év megtakarítást 
jelentene. Ebben az esetben valamennyi közvilágítást vezérlő TR körzetben a 
vevőegységet cserélni és/vagy átprogramozni szükséges, amit az áramszolgáltatótól 
kell kérvényezni. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint ennek díja egységenként 
35.000,- Ft + ÁFA. Szentgotthárdon 33 db vevőegység üzemel, amelynek költsége 
valamennyi TR körzet esetén 1.155.000,- Ft + ÁFA lenne. Hátrányai, kockázatai: Ez a 
lépés a téli időszakban közlekedésbiztonsági szempontból nagyon kockázatos lenne, 
mivel pont a legforgalmasabb időszakokban reggel 7 óra körül, illetve este 16 óra 
körül 30 perccel előbb, illetve 30 perccel később kapcsolna be-, illetve ki, így a téli 
hónapokban a legforgalmasabb időszakokban nem lenne közvilágítás. Továbbá a 
veszélyhelyzet idejére vonatkozik ez a szabályozás, hogy az önkormányzatok 
dönthetnek eltérő közvilágítási üzemidő alkalmazásán, tehát a veszélyhelyzet lejárta 



után vissza kellene állítani az eredeti üzemidőt, amely újra programozást jelent annak 
költségével. 

 
3. Közvilágítás teljes körű kikapcsolása pl. 00:00 – 04.00 között. Ezzel éves szinten 

1452 üzemóra csökkenés érhető el, amennyiben minden TR körzet ki lenne kapcsolva. 
Éves szinten cca. 89.000 kWh mennyiségű energiát lehetne megtakarítani, amely a 
jelenlegi közvilágítási energiadíjat figyelembe véve cca. 7,0 mFt/év megtakarítást 
jelentene. Ebben az esetben is valamennyi közvilágítást vezérlő TR körzetben a 
vevőegységet cserélni és/vagy átprogramozni szükséges, amit az áramszolgáltatótól 
kell kérvényezni. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint ennek díja egységenként 
35.000,- Ft + ÁFA. Szentgotthárdon 33 db vevőegység üzemel, amelynek költsége 
valamennyi TR körzet esetén 1.155.000,- Ft + ÁFA lenne. Hátrányai, kockázatai: Első 
látásra és a jelenlegi helyzethez képest nagyon drasztikus lépésnek tűnik, hiszen ebben 
az időszakban a kikapcsolással érintett TR körzetben semmilyen közvilágítás nem 
működne, amely a ma megszokott kényelmes körülményekhez képest komoly 
kockázatot jelentene közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi 
szempontból. Továbbá az is igaz, hogy a veszélyhelyzet idejére vonatkozik ez a 
szabályozás, hogy az önkormányzatok dönthetnek eltérő közvilágítási üzemidő 
alkalmazásán, tehát a veszélyhelyzet lejárta után vissza kellene állítani az eredeti 
üzemidőt, amely újra programozást jelent annak költségével.  
Ugyanakkor az is igaz, hogy éppen ez az időszak az, ami messze a legkevesebb 
embert érinti a közlekedés szempontjából. Azt is tudjuk, hogy sok országban – 
Ausztria egyes részein is, Szlovéniá hozzánk közeli területein is – ez a gyakorlat 
vagyis egyáltalán nincsen közvilágítás egyes időszakokban illetve sok olyan hely is 
van, ahol egyáltalán nem működik közvilágítás a települések egész területén, csak a 
központi részeken, problémás útkereszteződésekben, stb.. Az igazság az, hogy sem 
közlekedési szempontból, sem vagyonbiztonsági szempontból nem hallani több 
problémáról ott, ezeken a részeken, mint az egész éjszaka folyamatosan működő 
közvilágítással rendelkező Magyarországon. És természetesen az is igaz, hogy a 
legolcsóbb az el nem fogyasztott és fel nem használt energia – leginkább spórolni 
ezzel lehet.  Afelől se legyen kétsége senkinek, hogy ha tényleges és igazi 
megtakarítást szeretnénk, akkor vélhetően majd ez lesz a megoldás, de azt is hozzá 
kell tenni, hogy a TR körzetek nem így lettek Magyarországon annak idején 
kialakítva, hogy központi részek külön választhatóak legyenek a kisforgalmú 
részektől.  

 
4. Közvilágítási lámpatestek kikapcsolása pl. minden második oszlopon lévő 

közvilágítási lámpatest inaktívvá tétele. Ebben az esetben a közvilágítás üzemeltetője 
a helyszínre kivonul és az érintett világítótesteket fizikailag leválasztja a hálózatról, 
légvezetékes hálózat esetében ezt kosaras kocsi igénybevételével tudja megtenni. 
Továbbá 1 éven túli inaktívvá tétel esetén terv és engedély köteles a hálózat 
üzemeltetőnél. Ennek a lépésnek (lámpatestek fizikai leválasztása, tervezés, 
engedélyezés) költsége átlagosan 12.000 Ft + Áfa / lámpatest. A megtakarítás itt 
nehezen számolható, mert pontosan kellene tudni, hogy mely lámpatestek kerülnének 
lekapcsolásra, ezek milyen teljesítményűek, kandeláberes oszlopon, vagy 



áramszolgáltatói oszlopon van a lámpatest stb. Egy lehetséges forgatókönyvvel 
számolva, hogy a főközlekedési utakon, illetve városrészek fő útjain nem választanánk 
le lámpatesteket, hanem a kisebb forgalmú lakóutakon például a lámpatestek felét 
összesen cca. 200 db lámpatestet kapcsolnánk ki, akkor éves szinten cca. 20.400 kWh 
mennyiségű energiát lehetne megtakarítani, mivel ezek általában 14, illetve 20 W-os 
lámpatestek. Ezzel a jelenlegi közvilágítási energiadíjat, illetve egyéb díjakat is 
figyelembe véve cca. 1,6 mFt/év megtakarítást lehetne elérni. A lámpatestek 
leválasztásának költsége pedig 200 db lámpatest esetén 2.400.000,- Ft + ÁFA lenne 
(12.000,- Ft/db + ÁFA). Hátrányai, kockázatai: Ez is nagyon drasztikus lépés lenne, 
hiszen az érintett lakóutcákban most sem minden oszlopon van lámpatest, hanem 
minden második, vagy harmadik oszlopon, így a jelenlegi közvilágítás sem túlzó 
ezekben az utcákban. Továbbá a fenti számítás alapján csekély megtakarítást lehetne 
elérni, viszont a leválasztás kivitelezése viszonylag magas költséget jelentene. 
Továbbá a veszélyhelyzet idejére vonatkozik ez a szabályozás, hogy az 
önkormányzatok dönthetnek arról, hogy kisebb mértékben világítják meg a közutakat, 
közterületeket, tehát a veszélyhelyzet lejárta után vissza kellene állítani az eredeti, 
jóváhagyott megvilágítást, amely újra bekapcsolást jelente komoly költséggel.  

 
5. Az ún. „félokos” megoldás a lámpatestek fényerőszabályozásával. Pl.: 21.00-00.00 

között 70%-ra szabályzással, 00.00-04.00 óra között 50 %-ra szabályzással, 04.00-
06.00 óra között 70%-ra szabályzással, amivel súlyozva cca. 30% megtakarítás lenne 
elérhető. Ebben az esetben az érintett világítótestekbe időalapú fényáramszabályzással 
rendelkező előtéteket kellene szerelni, amennyiben kompatibilis a meglévő 
világítótesttel. Konkrét árajánlatunk nincs erre az átalakításra, mivel 
lámpatesttípusonként változó ez az ár. Az üzemeltető szerint ennek létjogosultsága 
inkább nagyobb teljesítményű világítótesteknél van, mivel ott érhető el értékelhető 
teljesítmény csökkenés a beállítás függvényében. Ennek megfelelően egy lehetséges 
forgatókönyvvel számolva, hogy a nagyobb teljesítményű világítótestekbe cserélnénk 
a fényerőszabályozásra alkalmas előtéteket, összesen cca. 543 db lámpatestbe (60, 
illetve 80 W-os lámpatestek), akkor éves szinten cca. 48.000 kWh mennyiségű 
energiát lehetne megtakarítani. amely a jelenlegi közvilágítási energiadíjat figyelembe 
véve cca. 3,8,- mFt/év megtakarítást jelentene. Nincsen konkrét árajánlatunk, de ennek 
kivitelezési költsége ennyi lámpatest esetén 10 millió forintos nagyságrendű. 
Hátrányai, kockázatai: Nagyon költséges megoldás lenne és ehhez képest csekély 
megtakarítást lehetne elérni. Az üzemeltető szerint már üzemelő lámpatesteknél nem 
annyira pontos a szabályozás, mivel a beégett szabályozási módon történő változtatás 
nem annyira pontos. Továbbá a veszélyhelyzet idejére vonatkozik ez a szabályozás, 
hogy az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy kisebb mértékben világítják meg a 
közutakat, közterületeket, tehát a veszélyhelyzet lejárta után ebben az esetben is 
felmerül, hogy bizonyos útkategóriáknál nem lehet ilyen mértékben csökkenteni a 
fényerőt és vissza kellene állítani az eredeti, jóváhagyott megvilágítást és még 
kevesebb lesz a megtakarítás. 

  



Összefoglalva 
 

Közvilágítás energiafelhasználásának megtakarítási lehetőségei és annak költségei 

Megnevezés Műszaki tartalom Költs. (br. Ft) 
Megtakarítás 

Kockázatok 
Mennyisége M.e. Összege (br. Ft/év) 

LED korszerűsítés 

Városi közvilágítás 
teljes körű LED 
technológiás 

korszerűsítése   

2016-ban teljes körűen 
megtörtént  

Üzemidő 
optimalizálás 

30 perccel előbb, 
illetve később 

kapcsol ki a 
közvilágítás 

1 500 000 Ft 22 380,00 kWh 1 790 400 Ft 

Legforgalmasabb 
időszakban nincsen 

közvilágítás, minimális 
megtakarítás, 

veszélyhelyzet után 
újra kell programozni 

Kikapcsolás I. 

0:00 - 04:00 óra 
között a közvilágítás 

kikapcsolása az egész 
városban 

1 500 000 Ft 89 000,00 kWh 7 120 000 Ft 

A lekapcsolási 
időszakban nincsen 

közvilágítás, 
veszélyhelyzet után 

újra kell programozni 

Kikapcsolás II. 

Kisforgalmú 
utcákban minden 

"második" lámpatest 
kikapcsolása (200 db) 

3 000 000 Ft 20 400,00 kWh 1 632 000 Ft 

Az érintett utcákban 
minimális mértékű 

közvilágítás lesz, 
veszélyhelyzet után 
vissza kell kapcsolni 

Fényerőszabályozás 

60, ill. 80 W 
lámpatestek fényerő 

szabályozása (543 
db) 

10 000 000 Ft 48 000,00 kWh 3 840 000 Ft 

Nagyon költséges a 
kialakítása, 

veszélyhelyzet után 
maradhat-e 

 
Az önkormányzatok kötelező feladata a közvilágításról való gondoskodás. A közvilágítás 
energia felhasználásának csökkentése érdekében az önkormányzat a legfontosabb lépést már 
évekkel ezelőtt megtette, hiszen teljes körűen korszerűsítette a város közvilágítását, amely 
során energiatakarékos LED technológiás lámpatestek kerültek felszerelésre. Bécs városa is 
az energiaárak emelkedése miatt energia megtakarítási intézkedéseket hozott, amelynek része 
többek között a közvilágítási hálózat korszerűsítése. A korábban elhatározott ütemterv szerint 
Bécs városában 2017. óta ütemezetten cserélték/cserélik a közvilágítási lámpatesteket LED 
technológiásra, az energia árak emelkedése miatt most történelmi városrészeken lévő 
lámpatesteket is bevonták ebbe a korszerűsítésbe.   
Szentgotthárd közvilágítási hálózatában jelentős megtakarítás így még a fentiekben 
részletezett drasztikus megoldásokkal (pl.: 0:00-4:00 óra között nincsen közvilágítás, vagy a 
közvilágítási lámpatestek egy része leválasztásra kerül) sem érhető el, mivel korszerűsítés 
eredményeképpen amúgy is alacsony a város közvilágításának energia felhasználása.  A 
jelenlegi áramdíjat figyelembe véve a közvilágítás éves energiadíja nem éri el a 6,5 mFt + 
ÁFA összeget. A többi költség a rendszerhasználati díjból, egyéb díjakból, illetve az éves 
karbantartásból, valamint a korszerűsítés miatt fizetett bérleti díjból tevődik össze. 
Az egyik legjobb megoldásnak a fényerőszabályozás lehetne, mivel ebben az esetben 
mindenhol van közvilágítás csak az éjszakai időszakban különböző, kisebb mértékű 
fényerővel, viszont ennek kialakítása a legköltségesebb. A már említett Bécs városában folyó 
korszerűsítésnél is bizonyos utcákban fényerőszabályozásra alkalmas rendszert alakítanak ki, 
hogy ezzel további energia megtakarítást érjenek el. 



Jelenlegi kedvezményes energia díjunk ez év végig érvényes. Információink szerint jelenleg 
kb. 4-5-szörös energiadíjra adnak ajánlatot a közvilágítás estében. A mi jövő évekre 
vonatkozó villamos-energia beszerzésünk most van folyamatban, egyelőre nem ismerjük 
milyen mértékű lesz az áremelkedés a jövő évtől.  Ennek ismeretében a megtakarítás 
nagysága is természetesen emelkedne. Nagyon valószínű, hogy jelentős díjemelkedés esetén a 
kérdésre vissza kell majd térni. 
  

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közvilágítás 
energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeivel, az ezekkel elérhető megtakarításokkal és 
az ezekhez szükséges ráfordításokkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. A városi 
közvilágítási hálózat energia felhasználásának csökkentésével kapcsolatban az alábbi döntést 
hozza: …  
Határidő:  … 
Felelős:  … 
 
Szentgotthárd, 2023. január 20. 

 
Doncsecz András 

      városüzemeltetési vezető 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
         jegyző 
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Tárgy: „Szent Gotthárd Ált. Isk.” Sportcsarnok bérleti díj és 
használatba adása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 
2023.01.31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Szent Gotthárd Ált. Iskola Sportcsarnok bérleti díj megállapítása: 
 
A Képviselő-testület decemberi ülésen döntött a Gimnázium sportcsarnokának 
vagyonkezelésbe adásáról, a „Széchenyi Iskola” sportcsarnoka ügyében az alábbiak szerint 
határozott: 
„231/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd, Füzesi u. 3. fszt. 2. sz alatti, a szentgotthárdi 7/2/A/2 hrsz-ú sportcsarnok 
megnevezésű ingatlan Szombathelyi Egyházmegye részére történő vagyonkezelésbe 
adásához. Fél év múlva újra meg kell vizsgálni a működtetésének költségeit. A 2023. januári 
Képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni egy a sportcsarnokokra vonatkozó bérleti díj 
kalkulációt is.” 
 
A képviselő testület 2022. januári ülésén a 14/2022. sz. határozatában állapította meg 
sportcsarnokokra a bérleti díjakat.: 
 

„14/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
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 
• Multifunkciós Kézilabdacsarnok - 12.000. -Ft + ÁFA/óra 

A bérleti díjakból kedvezmények az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint adhatók.” 
 
„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 
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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.” 

 
Jelen pillanatban tehát a bérleti díjaknál itt tartunk.  
 
A rezsiköltségek követését hétről hétre november elejétől végezzük, s ennek tükrében 
végeztünk kalkulációkat is: 
 
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. fszt. 2. sz. alatti sportcsarnok speciális helyzetben van a rezsi 
szempontjából. Ugyanis habár a lámpatestek itt is hagyományos rendszerűek, viszont a 
sportcsarnok teteje tele van napelemmel, ami a hálózatra bedolgozva jelentősen csökkenti a 
kiadást, valamikor többlettermelést is jelent. (Ezen a hálózaton van a környezetvédelmi 
állomás is az iskola udvarában és a konyha is, melyek fogyasztása továbbszámlázásra kerül.)  
 
A jelentős rezsiemelkedést a távhő drágulása okozza, ugyanis az bruttó 5568 Ft/Gj helyett br. 
50.000.-Ft/Gj lett november 1-től, december 31-ig.  
2023. január 1-től mérséklődött bruttó. 24.700.-Ft-ra. 
 
November és december hónapban hétről hétre ellenőriztük a fogyasztást, és kalkulációkat 
készítettünk a várható kiadások és bevételek terén. Tájékoztatásul az 1. számú mellékletben 
lehet olvasni erről ami hétről hétre mutatja a méréseket.  
 
Az megállapítható, hogy a hőmennyiség 2022. novemberben és decemberben harmadára 
csökkent (90 Gj-ról 30 Gj-ra, és 114 Gj-ról 34 Gj-ra), január hónapban 16-ig, kb 
kevesebbre mint a tavalyi fogyasztás felére csökkent, ami köszönhető a fűtési időtartam 
drasztikus csökkentésének. Novemberben és decemberben hétfőtől-péntekig 6 órától 12 óráig 
volt fűtés, viszont az utolsó tanítási héttől a fokozódó lehűlés végett reggel 4 órától van fűtés. 
December 21-től január 5-ig nem volt fűtés. A csarnok hőmérsékletét hétfő reggelenként 
ellenőriztük (hétvégén nincs fűtés, ezért valószínűleg ez a leghidegebb nap), mely során az 
öltözőkben 19- 21 fokot, az üvegkupola alatt a folyosón 15,5 – 18 fokot, a küzdőtéren 18 – 20 
fokot mértünk eddig. Ami testmozgás szempontjából még ideálisnak mondható (az iskola 
felől sem érkezett panasz, hogy hideg lenne a sportcsarnokban). Ezen hőmérséklet köszönhető 
annak, hogy sportcsarnok hőszigetelve lett. 
A rezsiköltségek a meglévő üzemeltetési megállapodás alapján megosztásra kerülnek az 
Önkormányzat és az Egyházmegye közt 60 - 40 % arányban. 
  Az alábbi megállapításban az Önkormányzatra eső költségeket vettük alapul. 
Megállapítás: 
Fűtési időszak: 10.15 – 04.15-ig tart, bérbeadás most őszi-téli időszakban van a csúcsán heti 
22-25 órában.   
Fűtési időszakon kívül áprilistól kevesebb a bérlő, így heti kb. 12 óra a kihasználtság, illetve 
júliusban zárva a terem, nincs bérlő. 
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Az éves bevételt és kiadásokat számítva – a rendelkezésre álló november-januári adatokat 
alapul véve és kalkulálva éves viszonylatban, a fenti kihasználtság mellett, ahhoz, hogy 
nullszaldós legyen a Sportcsarnok, bruttó 13.350.-Ft/óra díjért kellene kiadni. Ha nem 
igényelhetjük vissza az ÁFA-t, akkor 13.350.-Ft+27% = 16.900.-Ft/óra lenne a bérleti díj. 
Szemléltetésképpen a fűtési időszakon kívül, mikor nincs hődíj a heti 12 órára kb. 4000.-
5000Ft/óra+ÁFA, kb. 5000-6500.-Ft/óra lenne a bérleti díj nullszaldó esetén, ha több bérlő 
lesz, akkor még kevesebb. 
 
Az tény, hogy a hődíj igazából a december-február közti időszakban a legmagasabb, amikor is 
magasabb óradíjnak kellene lennie a nulla fenntartáshoz. 
A fenti kalkulációban, bérleti díjakban nem számoltunk a karbantartás költségeivel, mivel 
ezek tényleg eseti dolgok. A nyári festéssel sem, ami minden második évben a mi 
kötelességünk. Továbbá idén emelkedhet a takarítás díja is. Ezek azok a költségelemek, 
amelyek tehát a fenti bérleti díj – rezsiköltség kalkulációban nincsenek benne. 
A fűtés (hődíj-gázdíj) jelentős csökkenésével számolhatunk, ha a gázdíjak a világban és 
az országban normalizálódnának és akkor emiatt nálunk ez nyereségként jelentkezik. 
Most január 1-től felére csökkent a hődíj.  
  
Konkrét és pontosabb adatokra egy hosszabb teszt-ellenőrzési időszak - pl. 2023. júniusig – 
ad majd igazi választ, és igazából akkor lehet kalkulálni pontosan a kiadásokat és akkor lenne 
egyértelműbb, hogy mi az a csarnok bérleti díj ami igazából kell a rentábilisabb fenntartáshoz. 
Akár az is megoldás, hogy fűtési időszakban magasabb a bérleti díj, máskor meg alacsonyabb 
vagy az is, hogy az egész év során azonos bérleti díjon felül pl. fűtési időszakban 
költséghozzájárulás címén kérünk rezsihozzájárulást.   
 
Természetesen amennyiben kedvezményeket biztosítunk különböző sportágaknak, úgy 
számolni kell a bevételi oldal csökkenésével, és a kieső bevételt fedezetét biztosítani kell 
valamiből. 
 
II. „Szent Gotthárd Ált. Isk” Sportcsarnok üzemeltetésbe adása a Szentgotthárdi Sport 
és Turisztikai Nonprofit Kft. (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1.) továbbiakban: Kft. 
részére. 
 
A képviselő-testület döntése értelmében a Városi Sporttelep üzemeltetője 2022.12.01-től a 
Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.. A Kft. az Önkormányzat nevében 
meghatalmazottként adja bérbe a sporttelepet és a multifunkciós csarnokot. A bérleti 
szerződések megkötését, a sporttelep üzemeltetését a Kft. végzi, a rezsiköltségeket az 
Önkormányzat fizeti, a sportcsarnok és a műfüves és centerpályák bérbeadásából származó 
bevétel az Önkormányzathoz érkezik. Azzal, hogy a Szent Gotthárd Általános iskola 
sportcsarnoka (korábbi nevén a Széchenyi Sportcsarnok) egyelőre nem lett vagyonkezelésbe 
átadva az iskolát fenntartó Szombathelyi Egyházmegyének logikusnak tűnik, hogy akkor 
viszont kerüljön ez az egység is a Nonprofit Kft.- használatába azzal a különbséggel, hogy a 
karbantartás és a takarítás továbbra is a jelenlegi módon megy tovább: A karbantartást és a 
takarítást a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi, melynek költségét az Önkormányzat fedezi.   
Ennek a használatba adásnak az értelme leginkább ott van, hogy ezzel éppen a Nonprofit Kft.  
lesz az, amely átlátja az összes városi sportlétesítmény használati viszonyait. Amikor az egyik 
sportcsarnokban nincsen szabad hely, akkor egyszerűen át tudja irányítani a sportolni 
vágyókat az akkor éppen szabad másik sportcsarnokba. A Nonprofit Kft. könnyebben 
koordinálja a sporttelep és a sportcsarnok bérbe adását, időpontütközés esetén könnyebben ad 
alternatívát a bérlők részére. A bérleti díjat az iskolai sportcsarnok után is továbbra is az 
önkormányzat fogja megkapni.  
 



 4 

Egyéb megfontolandó szempontok:  
- többször előfordult, hogy a megépült új sportcsarnokban lévő rendezvények, vagy 

nemzetközi mérkőzések esetén időpont ütközések voltak - ilyenkor a kiszoruló 
edzések, mérkőzések az iskola Sportcsarnokában kerültek megrendezésre, mint 
alternatív megoldás. Jelenleg a városunkban 3 kézilabda egyesület is működik így 
csúcsidőben 16-19 óráig hét közben nem tudnak edzéseket tartani egy helyszínen. 

- A sportcsarnok működtetése kiadást jelent és rentábilisan nem könnyen megoldható a 
működtetése - ugyanakkor a keletkező kiadásokat a két csarnokra vonatkozóan 
közösen lehet kezelni.    

- Az is tény, hogy az iskola sportcsarnokában lenne mit korszerűsíteni a világításon 
(ledesre cserélés), elektromos hálózat, fűtés-légtechnika, az első öltöző vizesblokk 
felújítása, az üvegkupolás résznél is hőszigetelés – ezek nélkül is működőképes a 
létesítmény, de ezek közül bármelyik elvégzése mind olyan felújítás, ami a 
rezsikiadásokat csökkentené. 

.   
Határozati javaslat 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2022. sz. határozatában 
szereplő bérleti díjakat egyelőre nem módosítja azzal, hogy  
- november 01. és március 31. között a bérleti díjon felül bruttó 3.350.-Ft/óra 
rezsihozzájárulást kell fizetni, ezt a bérleti szerződésben külön kell feltüntetni.  
- Amennyiben a sportcsarnokot megosztva egy időben kettő bérlő is használja (kettő bérleti 
szerződés alapján egy időben használják), akkor a rezsihozzájárulás mértéke bérlőnként 
(bérleti szerződésenként) bruttó 1.675.- Ft/óra.  
- A bérleti díjból bármilyen jogcímen adott kedvezmény a rezsihozzájárulás mértékét nem 
érinti.  
 
2./ „A” Variáció: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a 9970 Szentgotthárd, 
Füzesi u. 3. fszt. 2 sz alatti, 7/2/A/2 egyéb helyiség sportcsarnok megnevezésű ingatlan 
2023.02.01-től Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. (9970 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 1.) részére történő üzemeltetésbe adásával.  
„B” Variáció: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem ért egyet a 9970 
Szentgotthárd, Füzesi u. 3. fszt. 2 sz alatti, 7/2/A/2 egyéb helyiség sportcsarnok megnevezésű 
ingatlan 2023.02.01-től Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 1.) részére történő üzemeltetésbe adásával. 
 
Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
Szentgotthárd, 2023. január 18.                                                            

 
                                                                                                                                       

Huszár Gábor 
Polgármester 

 
Ellenjegyzem :  
   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. számú melléklet 
 
 
 

Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
November első hete 

Időszak: 2022.10.28. – 11.08-ig. November első heti adatok, fűtés szempontjából is 5 
munkanap.  
  távhő          víz villany 
10.28  4820       1462 10349 
11.08  4826,11     1468 10813 
különbség  6 GJ  6 m3 464 KWH 
 

Egy heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
6 x 50000 Ft/Gj=300000  6 x 1000 Ft/m3 = 6000 464 x 69,11 = 32067 
Önk-i: 60% = 180000 Ft  60 %= 4000 Ft  alapdíj: 25838 Ft  
alapdíj 60%-a= 43200 Ft   alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
23162 Ft 
Össz:            223200.-Ft  6248 Ft    - 23.162.-Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  1 hét távhő: 223200 
   víz:    6248 
 Takarítás 50%-a:      47625 
          277073 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz kiadás nov első hét   227073 Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 180.000.) 47073.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum ami lehet, a hétvégi 
esetiket nem számolom. 
227073 / 25 = 9083.-Ft/óra   Fűtési HŐDÍJ nélkül (-180000) 47073 / 25= 1883.-
Ft/óra  
227073 / 22 = 10322,-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (-180000) 47073 / 22 = 2140.-
Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
277073 / 25 = 11083.-Ft/óra   Fűtési HŐDÍJ nélkül (-180000) 97073 / 25 = 3883.-
Ft/óra  
277073/ 22 = 12594,-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (-180000) 97073 / 22 = 4412.-
Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
November második hete 

Időszak: 2022.11.08. – 11.15-ig. November második heti adatok, fűtés szempontjából is 5 
munkanap.  
  távhő          víz villany 
11.08  4826,11     1468 10813 
11.15  4834,58     1472 11392 
különbség  8,47 GJ       4 m3 579 KWH 
 

Egy heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
8,47 x 50000 Ft/Gj=423500  4 x 1000 Ft/m3 = 4000 579 x 69,11 = 40015 
Önk-i: 60% = 254100 Ft  60 %= 2400 Ft   alapdíj: 25838 Ft 
alapdíj 60%-a= 43200 Ft  alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
26341 Ft 
Össz:              297300.-Ft       4648 Ft    - 26341 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  1 hét távhő: 297300 
   víz:    4648 
 Takarítás 50%-a:      47625 
          349573 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz. kiadás nov második hét 299.573.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 254.100.) 47073.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum ami lehet, a hétvégi 
eseteket nem számolom. 
299573 / 25 = 11983 -Ft/óra      Fűtési HŐDÍJ nélkül (299573-254100 = 45473/25) = 1819.-
Ft/óra  
299573 / 22 = 13617 -Ft/óra      Fűtési HŐDÍJ nélkül (299573-254100 = 45473/22) = 2067.-
Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
349573 / 25 = 13983.-Ft/óra    Fűtési HŐDÍJ nélkül (-254100) 95473/25 = 
3819.-Ft/óra  
349573 / 22 = 15890,-Ft/óra   Fűtési HŐDÍJ nélkül (-254100) 95473/22 = 
4340.-Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
November harmadik hete 

Időszak: 2022.11.15. – 11.22-ig. November 3. heti adatok, fűtés szempontjából is 5 
munkanap.  
  távhő          víz villany 
11.15  4834,58     1472 11392 
11.22  4841,27     1477 11920 
különbség  6,69 GJ       5 m3 528 KWH 
 

Egy heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
6,69 x 50000 Ft/Gj=334500  5 x 1000 Ft/m3 = 5000 528 x 69,11 = 36490 
Önk-i: 60% = 200700 Ft  60 %= 3000 Ft   alapdíj: 25838 Ft 
alapdíj 60%-a= 43200 Ft  alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
24931 Ft 
Össz:              243900.-Ft               5248 Ft    - 24931 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  1 hét távhő: 243900 
   víz:    5248 
 Takarítás 50%-a:      47625 
          296773 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz, kiadás nov második hét 246.773.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 200.700.) 46073.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum ami lehet, a hétvégi 
eseteket nem számolom. 
246773 / 25 = 9871 -Ft/óra      Fűtési HŐDÍJ nélkül (246773-200700 = 46073/25) = 1843.-
Ft/óra  
246773 / 22 = 11217 -Ft/óra    Fűtési HŐDÍJ nélkül (246773-200700 = 46073/22) = 2094.-
Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
296773 / 25 = 11871.-Ft/óra          Fűtési HŐDÍJ nélkül (296773-200700) = 96073/25= 3843.-
Ft/óra  
296773 / 22 = 13490,-Ft/óra         Fűtési HŐDÍJ nélkül (296773-200700) = 96073/22= 4367.-
Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
November negyedik hete 

Időszak: 2022.11.22. – 11.29-ig. November 4. heti adatok, fűtés szempontjából is 5 
munkanap.  
  távhő          víz villany 
11.22  4841,27     1477 11920 
11.29  4848,75     1485 12456 
különbség  7,48 GJ       8 m3 536 KWH 
 

Egy heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
7,48 x 50000 Ft/Gj=374000  8 x 1000 Ft/m3 = 8000 536 x 69,11 = 37043 
Önk-i: 60% = 224400 Ft  60 %= 4800 Ft  alapdíj: 25838 Ft 
alapdíj 60%-a= 43200 Ft  alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
25152 Ft 
Össz:              267600.-Ft               7048 Ft    - 25152 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  1 hét távhő: 267600 
   víz:    7048 
 Takarítás 50%-a:      47625 
          322273 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz. kiadás nov negyedik hét 272.273.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 224.400.) 47873.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum, ami lehet, a 
hétvégi eseteket nem számolom. 
272273 / 25 = 10891 -Ft/óra      Fűtési HŐDÍJ nélkül (272273-224400 = 47873/25) = 1915.-
Ft/óra  
272273 / 22 = 12376 -Ft/óra      Fűtési HŐDÍJ nélkül (272273-224400 = 47873/22) = 2176.-
Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
322273 / 25 = 12891.-Ft/óra          Fűtési HŐDÍJ nélkül (322273-224400) = 97873/25= 3915.-
Ft/óra  
322273 / 22 = 14649,-Ft/óra         Fűtési HŐDÍJ nélkül (322273-224400) = 97873/22= 4449.-
Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
december hó 

 
Időszak: 2022.11.29-  12.29-ig. december havi adatok  
  távhő          víz villany 
11.29  4848,75     1485 12456 
12.29  4883,88     1502 14496 
különbség  35,13 GJ       44 m3 2040 KWH 
 

havi fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
35,13 x 50000 Ft/Gj=1756500 44 x 1000 Ft/m3 = 44000 2040 x 69,11 = 140984 
Önk-i: 60% = 1053900 Ft  60 %= 26400 Ft  alapdíj: 103352 Ft 
alapdíj 60%-a= 172800 Ft  alapdíj: 8992 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
97734 Ft 
Össz:              1226700.-Ft               35392 Ft    - 97734 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  havi távhő: 1226700 
   víz:    35392 
 Takarítás 50%-a:      190500 
          1452592 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 200000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz kiadás december hó 1.252.592.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 1.053.900.) 198.692.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum, ami lehet, a 
hétvégi eseteket nem számolom. 
1252592 / 100 = 12526 -Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (1252592-1053900 = 198692/100) = 
1987.-Ft/óra  
1252592/ 88 = 14234 -Ft/óra     Fűtési HŐDÍJ nélkül (1252592-1053900 = 198692/88) = 
2258.-Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
1452592 / 100 = 14526.-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (1452592-1053900) = 398692/100= 
3987.-Ft/óra  
1452592 / 88 = 16507,-Ft/óra    Fűtési HŐDÍJ nélkül (1452592-1053900) = 398692/88= 
4530.-Ft/óra 
 
De decemberben 3 hétre lett kiadva, így: 
1252592 / 75 = 16701 -Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (1252592-1053900 = 198692/75) = 
2649.-Ft/óra  
1252592/ 66 = 18979-Ft/óra Fűtési HŐDÍJ nélkül (1252592-1053900 = 198692/66) = 
3010.-Ft/óra 
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1452592 / 75 = 19368.-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (1452592-1053900) = 398692/75= 5316.-
Ft/óra  
1452592 / 66 = 22009,-Ft/óra    Fűtési HŐDÍJ nélkül (1452592-1053900) = 398692/66= 
6040.-Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
január 1 hete 

 
Időszak: 2022.12.29 - 01.09-ig.  adatok  
  távhő          víz villany 
12.29  4883,88     1502 14496 
01.09.   4890,93      1503 14695 
különbség  7,05 GJ       1 m3 199 KWH 
 

heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
7,05 x 24700 Ft/Gj=174135        1 x 1000 Ft/m3 = 1000  199 x 69,11 = 13753 
Önk-i: 60% = 104481 Ft  60 %= 600 Ft   alapdíj: 25838 Ft 
alapdíj 60%-a= 43200 Ft  alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
15836 Ft 
Össz:              147681.-Ft               2848 Ft    - 15836 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  havi távhő: 147681 
   víz:    2848 
 Takarítás 50%-a:     47625 
          198154 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz. kiadás január 1. hét 148.154.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 104481.) 43673.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb. 25 a maximum, ami lehet, a 
hétvégi eseteket nem számolom. 
148154 / 25 = 5926 -Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (43673/25) = 1747.-Ft/óra  
148154/ 22 = 6734 -Ft/óra   Fűtési HŐDÍJ nélkül (43673/22) = 1985.-Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
198154 / 25 = 7926.-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (198154-104481) = 93673/25= 3747.-Ft/óra  
198154 / 22 = 9007,-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (198154-104481) = 398692/22= 4258.-
Ft/óra 
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Széchenyi Sportcsarnok rezsije 
január 2 hete 

 
Időszak: 2023.01.09 - 01.16-ig.  adatok  
  távhő          víz villany 
01.09.   4890,93      1503 14695 
01.16  4906,63      1511 15421 
különbség  15,7 GJ       8 m3 726 KWH 
 

heti fogyasztás 
Távhő      Víz    Villany 
15,7 x 24700 Ft/Gj=387790            8 x 1000 Ft/m3 = 8000    726 x 69,11 = 50174 
Önk-i: 60% = 232674 Ft  60 %= 4800 Ft   alapdíj: 25838 Ft 
alapdíj 60%-a= 43200 Ft  alapdíj: 2248 Ft  Egyházmegye 40%-a= 
30405 Ft 
Össz:              275874.-Ft               7048 Ft    - 30405 Ft 
 
áram ára: 69,11 KWh+alapdíj: 25.838.-Ft 
Környezetvédelmi állomás fogyasztása kb. 105000.-Ft/hó – 1 hétre: 26250.-Ft 
 
A villanyfogyasztásunk nulla a napelemek miatt, viszont az Egyházmegyére és a körny. véd. 
állomásra eső részt leszámlázzuk, az bevétel, ezért negatívként szerepeltetem: 
 
Költségek:  havi távhő: 275874 
   víz:    7048 
 Takarítás 50%-a:     47625 
          330547 
átlagos villany továbbszámlázás:  - 50000.-Ft* a mellékelt kimutatás alapján 
össz. kiadás január 2. hét 280.547.- Ft 
hődíj nélkül kiadás: (- 232674.) 47873.-Ft 
 
Jelenleg 22 órában van kiadva a csarnok hétközben, de kb, 25 a maximum, ami lehet, a 
hétvégi eseteket nem számolom. 
280547 / 25 = 11222 -Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (47783/25) = 1915.-Ft/óra  
280547/ 22 = 12752 -Ft/óra   Fűtési HŐDÍJ nélkül (47783/22) = 2176.-Ft/óra 
 
Ha nem számolom le a villany továbbszámlázásokat (idén a napelem rendszer túltermelt, s ha 
a világítást még korszerűsítenénk...) 
330547 / 25 = 13222.-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (330547-232674) = 97873/25= 3914.-
Ft/óra  
330547 / 22 = 15024,-Ft/óra  Fűtési HŐDÍJ nélkül (330547-232674) = 97873/22= 4449.-
Ft/óra 
 
 

 
 
 



Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi 
Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2023. január 31-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve alapján „A 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata 
végrehajtásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzés lefolytatásra került. 
 
Az ellenőrzés célja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési 
Szabályzatában foglaltak alapján a Hivatal iratkezelésének szabályszerűségi ellenőrzése volt. 
Ennek keretében átfogó képet kaptunk a Hivatal iratkezelési tevékenységéről; feltárva az 
esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. 
 
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a 
témával kapcsolatos javaslatot tett, melyet a BE-10/2022. számú jelentésben leírtak indokolnak. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése” 
elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
 
 
Szentgotthárd, 2023. január 16. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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Belső ellenőr 
Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzat Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata 
végrehajtásának ellenőrzése 
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Iktatószám: 5782-5/2022. 

Ellenőrzés száma: 10/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Egyedi Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2022. december 21. 
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Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• annak megállapítása, hogy az iratkezelés szabályozása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 

és az iratkezelést a szabályozásnak megfelelően végzik-e 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

  Egyedi Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• dokumentumok, nyilvántartások, adatállományok vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi éves ellenőrzési terve, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2022. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2022. november 21.; 2022. december 2. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Dr. Krajczár Róbert – Hatósági és koordinációs vezető  
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Megállapítások: 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 

„Az e törvényben meghatározott kivételekkel egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki: 

a) … 

b) … 

c) a Főpolgármesteri Hivatal, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös 

önkormányzati hivatal, a társult képviselő-testületek közös hivatala és a nemzetiségi 

önkormányzati hivatala (a továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal) számára a jegyző 

(főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. §-ban meghatározott esetekben a Budapest 

Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és a Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervével egyetértésben.” 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata 2018. január 

1-jén lépett hatályba a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára vezetőjének, illetve a 

Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének egyetértésével. 

 

Az 1995. évi LXVI. törvény 10. § (5) és (9) bekezdések előírásai alapján: 

„(5) Az önkormányzati hivatal számára – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős 

miniszterrel és a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben egységes irattári tervet ad ki.” 

 

(9) Az irattári terv az iratkezelési szabályzat szerves részét képezi, annak kötelező 

mellékleteként. Elfogadási rendje – kivéve az önkormányzati hivatal, az állami és helyi 

önkormányzati intézmények meghatározott csoportja részére kiadott egységes irattári terveket 

– nem válik el az iratkezelési szabályzattól.” 

 

Az ellenőrzés idején hatályban lévő Egyedi Iratkezelési Szabályzat 2. számú melléklete a 

fentiekben említett irattári terv. 

 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat I. fejezet 67. pont előírásainak megfelelően: 

„A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzatában és 

az egyes munkaköri leírásokban határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az 
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iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, 

és kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt.” 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. 

Függelék 4. mellékletében, továbbá az iktató és az adminisztrátor munkaköröket betöltő 

ügykezelők munkaköri leírásában határozták meg a fentiekben meghatározott előírásokat. 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat I. fejezet 70. pont előírásainak megfelelően az iratkezelés 

felügyeletét a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el. 

 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat I. fejezet 73. pont előírásainak megfelelően: 

„Az iratkezelő szoftverhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni.” 

 

A hozzáférési jogosultságok az ASP rendszeren belül a „Rendszer” menüpont „Szervezeti 

felhasználók” alpontjában névre szólóan lekérdezhetők.  

 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat I. fejezet 74. pont előírásainak megfelelően: 

„Azon természetes személyekről, akik részére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

elektronikus aláírást biztosít, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által 

használt aláírás bélyegzőkről az illetékes szervezeti egység/személy nyilvántartást köteles 

vezetni.” 

 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 189. pont előírásainak megfelelően: 

„A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 

felhasználható elektronikus aláírásokról, elektronikus bélyegzőkről nyilvántartást kell 

vezetni.” 

 

Az ellenőrzött időszakban a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál elektronikus 

aláírása egy főnek sem volt. Az aláírás bélyegzőkről vezetett nyilvántartás naprakészsége nem 

volt biztosított. Több esetben előfordult, hogy a munkakörök változása, jogviszony megszűnése 

esetén a bélyegző-nyilvántartásban ezeket a változásokat nem rögzítették. A jövőben a 

bélyegző-nyilvántartás aktualizálását, adott esetben teljesen új nyilvántartás vezetését 

javaslom.  
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Az iratkezelés folyamata 

 

A küldemények átvétele 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 108. pont előírásainak megfelelően: 

„A küldemények átvételére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal alkalmazotti 

jogviszonyban álló, munkaköri leírásában erre felhatalmazott személyek jogosultak.” 

A küldemények átvétele az iktató (távollétében az adminisztrátor) feladata, aki hétköznap 

reggel 9 óra körül veszi át a szentgotthárdi postán a Hivatal címére küldött küldeményeket. Az 

iktató az ajánlott/tértivevényes küldeményeket aláírásával ragszám szerint veszi át. A 

küldemények átvételével megbízott ügyintéző rendelkezik a szükséges meghatalmazással. A 

megbízott helyettesítése megfelelően megoldott, az adminisztrátor is rendelkezik 

meghatalmazással.  

Küldemények átvételére sor kerülhet a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatali 

Kapuján keresztül érkező elektronikus dokumentum iratkezelő szoftverben való átvételével és 

automatikus érkeztetésével.  

Az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján is benyújthatja. Ebben az esetben az iratot 

átvevő dolgozó az átvétel tényéről elismervényt ad.  

 

A küldemények felbontása 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett küldeményeket az iktatási 

feladatokat ellátó ügykezelő bontja fel, és ellátja érkeztető-bélyegzővel, majd ezt követően a 

jegyzőhöz viszi szignálásra. A névre szóló, a polgármester, a képviselők, a nem képviselő 

bizottsági tagok, a kisebbségi önkormányzatok és tagjai nevére szóló küldeményeket felbontás 

nélkül a címzett részére továbbítják.  

 

Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett ügyiratok szignálására a jegyző 

jogosult. Ennek során kijelöli az ügyintézőt, melyet az ügyiraton is rögzít. 

 

A küldemények iktatása 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 150. pont előírásainak megfelelően: 

„A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező, illetve ott keletkező iratokat – a 

151-152. pontban felsoroltak kivételével – ha jogszabály másként nem rendelkezik, iktatással 

kell nyilvántartani.” 
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Az iratok iktatása az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 167. pontja alapján: 

„A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál az iktatás az e célra rendszeresített, évente 

megnyitott, tanúsított, a DMS One Zrt. által kifejlesztett, Magyarország Kormánya által 

biztosított központi önkormányzati ASP 2.0 Iratkezelő szakrendszer által vezérelt 

iktatókönyvben történik.” 

Az iktatási rendszer folyamatos, főszámos rendszerben működik. Az iktatás során az iktató 

iktatóbélyegzőt nyom az adott iratra, amelybe az iktatószámot, illetve az ügyintéző nevét írja. 

Az irattári jelet a rendszer által felkínált lehetőségek közül választja ki az iktató az ügy 

típusának megfelelően.  

 

Az iratok iktatása az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 173-174. pontja alapján: 

„173. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó munkanapján, az utolsó irat 

iktatása után hitelesen le kell zárni. 

174. A lezárást követően gépi adathordozóra el kell készíteni az elektronikus iktatókönyv 

(adatbázis) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott másolatát, illetve 

papírra kell nyomtatni és azt kell hitelesíteni.” 

 

Az ellenőrzött időszakban az elektronikus iktatókönyv lezárása, nyomtatása, hitelesítése 

megtörtént. 

 

Az ügyiratokról előadói ív készül, majd az iktató által kitöltött előadói munkanaplóval 

továbbítják az illetékes ügyitéző számára, aki a munkanaplóban aláírásával igazolja az irat 

átvételét.  

Az elektronikus dokumentum elektronikus úton történő továbbítását a Hivatal szervezetén belül 

az iratkezelő szoftver biztosítja. Az átadás-átvétel igazolása az iratkezelő szoftverben történik.  

 

Az ellenőrzés során 20 db ügyiratot tekintettem át. A papíralapú dokumentumokon szereplő 

iratkezelési feljegyzések egyeztek az elektronikus iktatórendszerben lévő adatokkal.  

 

Kiadmányozás 

Az iratok iktatása az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 180. pontja alapján: 

„Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani. A kiadmány egy 

hiteles példányát az irattárban az ügyirat részeként meg kell őrizni.” 
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Az ellenőrzött időszakban az Egyedi Iratkezelési Szabályzat IV. fejezet 184. pontjának 

előírásait figyelembe véve külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak 

a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írt alá.  

 

Expediálás és az iratok továbbítása 

Az iratok postázásra való előkészítését az ügyintézők végzik, majd az elkészített 

küldeményeket továbbítják az iktatóba (miután az önkormányzati asp rendszer megfelelő 

részében a postázás tényét jelölték). A postázandó iratok leadására normál munkarend esetén 

1300 óráig van lehetőség. Az önkormányzati asp rendszerbe a postázandó iratok alapján 

letölthető az elektronikus postakönyv, melyet az iktató munkakört betöltő ügykezelő a Posta 

hivatali kapujára küldd. A küldeményeket normál munkarend esetében ténylegesen a Posta 

visszaigazolását követően (IKR szám megérkezését követően) délután 1400 órakor viszik át a 

Postára. 

 

Irattárba helyezés 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat VI. fejezet előírásai alapján: 

„214. A további intézkedést nem igénylő ügyiratokat le kell zárni……. 

Az elintézett ügyek iratait, amelyeknek kiadmányait, egyéb kimenő iratait továbbították, vagy 

amelyeknek irattározását elrendelték, irattárba kell helyezni.” 

„217. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését – papíralapú, más adathordozón tárolt 

és elektronikus iratok esetében egyaránt – dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.” 

„230. Az irattárba helyezett iratokról naprakész nyilvántartást, irattári jegyzéket kell vezetni.” 

„233. Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint 

elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az ügyirat 

helyén kell tárolni.” 

 

Az ellenőrzött időszakra (2022. év) vonatkozó irattári jegyzék az ellenőrzés idején még nem 

állt rendelkezésemre. 2021. évre vonatkozó irattári jegyzék az előírásoknak megfelelően 

elkészült, azt az önkormányzati asp rendszer elektronikus adatbázisán keresztül készítették el.  

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat VI. fejezet 233. pontjában foglaltaknak az ellenőrzött 

időszakban eleget tettek.  
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Selejtezés, megsemmisítés 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat VI. fejezet előírásai alapján: 

„235. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi irattárában, az irattári 

tervben rögzített őrzési idő leteltével, szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell 

végezni, az illetékes közlevéltár egyidejű értesítésével. A selejtezést évente legalább egyszer, 

legfeljebb négyszer kell elvégezni.” 

„238. Az iratselejtezésről – a legalább évente egyszer, legfeljebb évente négyszer – készített 

selejtezési jegyzőkönyvet az iratkezelésért felelős vezető jóváhagyását követően az illetékes 

levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyezése végett.” 

„239. A selejtezési jegyzőkönyv melléklete a selejtezett iratok tételszámát, tárgyát, évkörét 

felsoroló tételszintű iratjegyzék.” 

„241. Az illetékes levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 

jegyzőkönyv 30 napon belül visszaküldött példányán záradékkal engedélyezi.” 

„243. Az irat megsemmisítéséről a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal az 

adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik.” 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2021. decemberében történt meg a 2001-

2006. évi iktatott ügyiratok selejtezése a selejtezési tételjegyzék alapján. Az Szt/93-1/2022. 

számon iktatott iratselejtezési jegyzőkönyv 2022. január 20-án megkapta a levéltári záradékot, 

mely szerint a selejtezésre javasolt iratok nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári 

szempontból megsemmisíthetők.  

A 2001-2006. évi selejtezett, a selejtezési tételjegyzékben felsorolt iratok megsemmisítése 

2022. április 20-án iratmegsemmisítővel megtörtént. Az ezt igazoló jegyzőkönyv elkészült, az 

ellenőrzés idején rendelkezésemre állt.  

 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat VI. fejezet előírásai alapján: 

„246. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a nem selejtezhető iratait a hatályos 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (általában 15 évi őrzési idő után), előzetes 

egyeztetéssel – az illetékes levéltárnak adja át. A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok 

iratai adhatók át.” 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal az ellenőrzött időszakban levéltárnak nem 

adott át iratot, az iratselejtezési jegyzőkönyv levéltári záradéka alapján az iratok 

megsemmisíthetők voltak.  



11 
 

Intézkedések munkakör átadása esetén 

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat VII. fejezet előírásai alapján: 

„252. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző, 

iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal, a 

nyilvántartások alapján ügyirat-szinten el kell számoltatni, az elszámoltatásról jegyzőkönyvet 

kell felvenni.” 

 

Az ellenőrzött esetekben az Egyedi Iratkezelési Szabályzat ezen előírását betartották. Az 

elszámoltatásról a jegyzőkönyvek rendelkezésemre álltak. 
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Megállapítások összefoglalása: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban az iratkezelést az 5/2017. számú jegyzői 

utasítással kiadott Egyedi Iratkezelési Szabályzat előírásai alapján végzik. A szabályzat 2018. 

január 1-jén lépett hatályba a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára vezetőjének, 

illetve a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének egyetértésével. 2. számú melléklete az 1995. 

évi LXVI. törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott irattári terv.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál az ügyiratkezelési feladatokat a jogszabályi 

és a helyi szabályozási követelményeknek megfelelően látják el. Az iratok kezelése a 

beérkezéstől a postázásig nyomon követhető. A helyi szinten kialakított ügymenet, az iratok 

azonosítható és visszakereshető módon történő nyilvántartása, biztonságos őrzése megtörténik. 

Hiányosságként említeném, hogy az aláírás bélyegzőkről vezetett nyilvántartás naprakészsége 

nem biztosított. Több esetben előfordult, hogy a munkakörök változása, jogviszony 

megszűnése esetén a bélyegző-nyilvántartásban ezeket a változásokat nem rögzítették. Ezen 

tények indokolják a jelentésben megfogalmazott javaslatom.  

 

Javaslat: 

A bélyegző-nyilvántartás aktualizálása, adott esetben teljesen új nyilvántartás vezetése. 
 
 
 
Szentgotthárd, 2022. december 21. 
 
  Kovács Renáta 
 belső ellenőr 
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Tárgy: A TDM támogatási szerződésének módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület a csatolt kérelemmel fordul a Képviselő-
testülethez (1. sz. melléklet).  
 
I. Előzmények:  
 
Az Egyesület 2022. júniusában támogatást kért a működési költségeihez. A támogatási kérelem 
költségterve alapján az anyagjellegű ráfordításokon belül a „hirdetés, reklám, propaganda” és 
a Kilátó kiadvány aktualizált megjelentetésének tervezett költsége 2.000.000,- Ft volt. A 
bérjellegű ráfordítások (1 fő 4 órás alkalmazott bére 2022. december 31-ig) tervezett összege a 
kérelemben 1.440.000,- Ft-os összegként szerepelt. Mindehhez a TDM – a TDM pályázati 
önrészein, kb. 3.220.627,- Ft-ján túl – 3.000.000,- Ft támogatást kért az Önkormányzattól.  
 
A Képviselő-testület a 124/2022. sz. képviselő-testületi határozatával (és az ehhez kapcsolódó 
támogatási szerződésben):  

- támogatta a kérelmet és 3.000.000,- Ft egyszeri támogatást utalt át az Egyesületnek 
a támogatási kérelmében foglalt tevékenységek (hirdetés, reklám, propaganda 
tevékenységek és munkatárs alkalmazása) 2022. december 31. napig történő 
megvalósítására. A megkötött támogatási szerződés alapján a támogatás 
felhasználásáról a TDM 2023. január 31. napig lenne köteles pénzügyi és szakmai 
beszámolót küldeni. 

- felkérte a TDM-et a turisztikai koncepció és cselekvési terv aktualizálásának, illetve 
ehhez illeszkedve a TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési 
megállapodás feltételeinek kidolgozására azzal, hogy ehhez 2022. szeptember 30-ig 
várja a kidolgozott javaslatokat. 

 
II. Kérelem 
 
A TDM elnöke azzal a kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy hagyja jóvá a 
támogatás felhasználási idejének 2023. március 31. időpontra történő módosítását. A 
kérelemben olvasható, hogy a munkabérre fordítható rész már elszámolható lenne, azonban 
a fennmaradó összeg a megemelkedett gyártási költségek miatt csak részben vagy előlegként 
tudna szolgálni pl. a Kilátó című kiadvány újragyártásához vagy egyéb promóciós anyag 
elkészítéséhez. Folyamatban van az egyeztetés egy esetleges, az Utazás kiállításon való 
megjelenéssel, illetve a Kilátó című kiadvány aktualizálásával kapcsolatban is. Kitolt 
határidővel, de változatlan célokra (promóciós anyag készítése és munkatárs alkalmazása) 
kívánja a támogatás fennmaradó részét a TDM felhasználni. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület (TDM) kérelmét megismerte és jóváhagyja, hogy a 124/2022. sz. 
képviselő-testületi határozat alapján nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási ideje 
2023. március 31. napra módosuljon azzal, hogy a támogatás felhasználásáról a TDM 
2023. április 30. napig pénzügyi és szakmai beszámolót köteles benyújtani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Légrády Rita TDM elnök, Nkft. vezető 
               szerz. módosításért: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2023. január 24. 
 

  
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő Testülete 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

Légrády Rita 

elnök 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A. 

 

Tárgy: TDM támogatási szerződés módosítása iránti kérelem 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Hivatkozva a 2022. augusztus 01-én kelt, 3733-3/2022. számú támogatási szerződésben foglaltakra, a 

támogatás felhasználási idejének módosítását kérelmezzük 2023. március 31-ig. 

A támogatás, a szerződés tartalma szerint munkabérre, illetve kiadvány/prospektus gyártásra 

fordítható. A munkabérre fordítható rész már elszámolható, azonban a fennmaradó összeg a 

megemelkedett gyártási költségek miatt csak részben vagy előlegként tudna szolgálni a Kilátó című 

kiadvány újragyártásához. Folyamatban van az egyeztetés egy esetleges, az Utazás kiállításon való 

megjelenéssel kapcsolatban, illetve a Kilátó című kiadvány aktualizálásáról. A támogatás fennmaradó 

részét a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület előzőekhez kívánja felhasználni. 

 

Köszönettel: 

 

                                                                                                                           Légrády Rita 

                                                                                                Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 

                                                                                                                                   elnök 

 

 

Szentgotthárd, 2023. január 23. 
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Tárgy: Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet betöltésére  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Kovács Éva, a szentgotthárdi IV. sz. háziorvosi körzet háziorvosa a 2022. december 
21-én kelt levelében jelzettek szerint az Önkormányzattal 2014. december 1-jén megkötött 
szerződését 2023. január 1. nappal felmondja. A Doktornő a felmondását maga hozta be és 
annak részleteit személyesen is átbeszélte velünk. Eszerint a szerződésbe foglalt hat hónapos 
felmondási idő leteltével, 2023. június 30. napján a praxist átadja az Önkormányzatnak.  
 
A korábbi években többször kellett betöltenünk praxist Szentgotthárdon - várhatóan ezúttal sem 
lesz könnyebb feladatunk, mint korábban. Emiatt célszerű lenne a praxist mielőbb meghirdetni 
az Egészségügyi közlönyben, illetve egyéb fórumokon is (pl.: önkormányzati weboldalak, 
Facebook stb.).  
 
A pályázati kiírás tervezetét, a feltételeket az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi IV. sz. háziorvosi 
praxist az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint meghirdeti. A praxis betöltésének legkorábbi 
időpontja: 2023. július 01.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
   Csicsai Dóra intézményi ügyintéző     
 
Szentgotthárd, 2023. január 24. 

  
                      Huszár Gábor  
              polgármester  
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

felnőtt háziorvosi körzete ellátására 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a szentgotthárdi IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet 2023. 
július 01. napjától történő ellátására pályázatot hirdet meg az alábbiak szerint.  
 
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. 
 
A feladatellátás formája: vállalkozási szerződés keretében. 
 
A háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és 
alapbútorzata, valamint a körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az 
EüM. rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges 
szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása az önkormányzattal 
kötött megállapodás szerint történik. 
 
Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos 
számára igény esetén önkormányzati lakást biztosít meghatározott feltételek szerint. 
 
Pályázati feltételek:  
1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. 

rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § bekezdése szerinti szakképesítés megléte. 
2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek 
megléte, 

3. büntetlen előélet, 
4. cselekvőképesség, 
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság, 
6. egészségügyi alkalmasság, 
7. a praxisjog megszerzésére való alkalmasság. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
1. részletes szakmai önéletrajz, 
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a 

büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat, 
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5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve 
társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, 
és a társasági szerződés másolata, 

6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 
7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel 

(aktív státusz) igazolása, 
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
9. a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton egy példányban (Szentgotthárd Város Önkormányzata, 9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11.), és elektronikus úton az intezmeny@szentgotthard.hu e-mail címre kell 
benyújtani. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető az 
intezmeny@szentgotthard.hu e-mail címen vagy a 36/94/553-033 telefonszámon. 
 
További információk: 
 

Település: Szentgotthárd 
Ellátandó lakosságszám (kártya): ……. lakos,  ………. kártyaszám 
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. július 01. 
Kategória: Háziorvosi 
Típusa: Felnőtt 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: A képviselő-testület az érvényes pályázatokat a 2023. 
márciusi képviselő-testületi ülésén bírálja el, a pályázatot benyújtók meghallgatását 
követően. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. 

 
 

mailto:intezmeny@szentgotthard.hu
mailto:intezmeny@szentgotthard.hu


Tárgy: Erdőgazdálkodói feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 
megszűntetése, új szerződés kötése 
  

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület  

2023. január 31-i ülésére  
  
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(továbbiakban: Evt.) szabályozásának megfelelően az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási 
tevékenység szakszerűségének biztosítása érdekében erdészeti szakirányítót kell alkalmaznia. 
Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő 
jogszerű használóként Szentgotthárd Város Önkormányzata 30005330 gazdálkodói 
nyilvántartási számmal. Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában a 
vagyonkataszterünk szerint 221 erdő terület van, ebből 30 erdőrészlet esetén tulajdonos az 
önkormányzat 1/1 arányban, 18,97 ha területen, a többi erdő osztatlan közös tulajdonban van. 
Utóbbi esetben a tulajdonosok társult erdőgazdálkodási tevékenységet kötelesek folytatni, 
amennyiben a földrészletnek több tulajdonosa van (erdőbirtokosság) és a társult 
erdőgazdálkodás esetén a tulajdonosoknak az erdőt egy személy használatába kell adniuk.  

2019-ben az erdészeti szakhatóság által kiadott Felső-Őrségi és Vendvidéki Erdőtervezési 
Körzet Erdőterve meghatározza a kötelezettségeket, lehetőségeket, előírásokat az erőrészletek 
faállományainak vágásérettségére, rendeltetésére vonatkozóan. Az Erdőtervben 
megfogalmazott jogok és kötelezettségek az erdő mindenkori erdőgazdálkodójára vonatkoznak, 
az ebben foglaltak szerint gyakorolhatók az előírt, szükséges tevékenységek, amihez szükséges 
az erdészeti szakirányítás igénybevétele. 

Kis János megbízottal 2010. szeptember 6-án kötött szerződést Szentgotthárd Város 
Önkormányzata. Az erdőgazdálkodó feladatokkal megbízott jelezte, hogy feladatát egészségi 
állapotában bekövetkező változások miatt felelőségteljesen ellátni a továbbiakban nem tudja.  
A MERFAKER 2000 Kft. (9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7.) képviseletében eljáró Merkli 
Ferenc ezen tevékenység végzésére jogosult és az erdészeti szakirányítási feladat ellátását 
vállalja.  
 
Ennek kapcsán döntést kell hoznia a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi megbízási 
szerződés megszűntetésében és az új erdőgazdálkodóval kötendő megbízási szerződés 
kérdésében. 
 
A MERFAKER 2000 Kft. szerepel az erdészeti szakirányítói névjegyzékben, az erdészeti 
igazgatási feladatkörében eljáró Nemzeti Földügyi Központ saját honlapján lévő 
nyilvántartásban is megtalálható, így jogosult erdészeti szakirányítási feladat végzésére. 
 
Az erdészeti szakirányítási feladatokat a MERFAKER 2000 Kft. éves szinten 1.000.000.-Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 1.270.000.-Ft. összegben elvállalja. Ez havonta nettó 84.000.- Ft-ot jelent, 
ami minden a tevékenységgel kapcsolatos költséget is magába foglal, vagyis külön költségként 
gépjármű használat térítési igény sem jelentkezik.  



Munkavégzésének alapját az önkormányzat tulajdonában lévő erdőrészletek természetességi 
állapotra vonatkozó alapelvárását a VA-06/AKF02/115/2019 határozati számon kiadott körzeti 
erdőtervben rögzítettek jelentik. Az éves elfogadott erdészeti tevékenységet bemutató 
beszámolót követően jogosult számla kiállítására, tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A 
beszámolót minden év, decemberi képviselő testületi ülésére kell előterjeszteni, így a 2023-as 
költségvetési évre vonatkozóan pénzügyi kötelezettség nem merül fel a szakirányítási 
tevékenység ellentételezésére. 
 
Amennyiben az erdőgazdálkodó által alkalmazott erdészeti szakszemélyzetre, jogosult 
erdészeti szakszemélyzetre, illetve erdészeti szakirányító vállalkozásra vonatkozóan változás 
történik az Evt. alapján az erdészeti hatóság részére azt be kell jelenteni, hogy azt a 
nyilvántartásába átvezesse. Ezt a változás esetén rendeznünk kell.  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve az erdészeti szakirányítás megbízatásra történő 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és Kis János, 9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán u. 46. sz. alatti lakossal 
erdőgazdálkodói, illetve egyéb erdészeti tevékenységek ellátására 2010. szeptember 6. napján 
kötött megbízási szerződés 2023. február 28. napjával történő megszüntetését közös 
megegyezéssel elfogadja. A tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó átadás-átvételt 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Határidő: a nyilatkozat közlésére: azonnal, átadás-átvétel: 2023. február 28. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
erdőrészletek, erdőterületek vonatkozásában erdészeti szakirányítási feladatok ellátására 
határozatlan idejű megbízási szerződés kötését 2023. 03. 01-vel kezdődően a MEFAKER 2000 
Kft.-vel (9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7., adószám: 12657128-2-18, ügyvezető: Merkli 
Ferenc) támogatja. A MEFAKER Kft. által ajánlott évi 1.000.000.Ft + ÁFA, azaz bruttó 
1.270.000.-Ft. összegű megbízási díjat elfogadja, ami magába foglalja a feladat ellátása kapcsán 
felmerülő valamennyi költséget (pl. közlekedési költségek, irodai költségek, stb.) 
Határidő: 2023. február 28 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
Szentgotthárd, 2023. 01. 20. 
 
         Huszár Gábor 
          polgármester 
Ellenjegyzés:  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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Tárgy: 24 Város Szövetsége – belépés az egyesületbe  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szlovén-magyar-osztrák határrégió fejlődése érdekében, 2008-ban jött létre a 24 Város 
Szövetsége, a „City Cooperation”, 8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar város 
kezdeményezéseként. Osztrák oldalról Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, 
Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Weiz. Szlovén oldalról Murska Sobota, Gornja Radgona, Ptuj, 
Lendava, Ljutomer, Radenci, Lenart, Ormož, Beltinci. Magyar oldalról Letenye, Lenti, 
Zalalövő, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár és Szentgotthárd része az együttműködésnek. 
 
Az összefogás fő célja a városok együttműködésének kialakítása, serkentése, illetve városi 
hálózatok létrehozása pilot tevékenységek / projektek megvalósítása által, ezen belül is 
elsősorban a helyi gazdaság/gazdasági szereplők erősítése. Kettő nagyobb projekt már meg is 
valósult, legutóbb a városmarketing-városarculat területen. Osztrák oldalról a „Die 
Oststeirische Städtekooperation” (Kelet-Stájer Városok Szövetsége) egyesület, magyar részről 
Lenti (Zala megye) és Körmend Város Önkormányzata (Vas megye) a vezető partner az 
együttműködésben. 
  
A Die Oststeirische Städtekooperation – a magyar oldali projektvezető, a Nyugat-Pannon 
Nonprofit Kft. közvetítésével – megkeresett minket azzal a kéréssel, hogy Szentgotthárd 
Város Önkormányzata is váljon tagjává az Oststeirische Städtekooperation egyesületnek. 
Az összes magyar és szlovén partner települést is megkeresték ugyanezzel, ugyanis a City 
Cooperation együttműködésnek vállalt célja volt, hogy valamennyi partnertelepülést magába 
tömöríti majd a szervezeten belül. Ha ez nem valósulna meg, elveszítenék valamennyi 
támogatásukat. 
 
A magyar és szlovén településeket tekintve olyan egyesületi tagságról beszélhetünk, ahol a 
véleményező-tanácsadó szerep mellett egyéb jogosítványok nem illetnék ezeket a tagokat. 
Kizárólag az osztrák városoknak lesz - a továbbiakban is - döntési joga, tekintettel arra is, hogy 
ez egy osztrák egyesület, amelynek működését a 8 osztrák város finanszírozza: évente 35 000 
eurót fizetnek tagdíjaként. A belépő magyar és a szlovén városoknak mindössze tanácskozási 
joga lesz és erre tekintettel nem is kell tagdíjat fizetniük, az egyesültbe való belépés fizetési 
kötelezettségeket nem keletkeztet számukra. 
 
A 8 osztrák város időközben már meg is hozta a döntést, amely arra irányul, hogy az 
együttműködés szlovén és magyar városait tagként szeretnék bevonni a szövetségbe. A 
csatlakozó városoknak annyi most a teendője, hogy a belépéshez kapcsolódó nyilatkozatot 
(lásd. 1. sz. mellékletben magyarra fordítottuk) elfogadják és 2023. január 31-ig aláírva 
visszaküldik. A kapott tájékoztatás alapján várható, hogy tavasszal mindenki meghívást kap 
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Körmendre egy közös konferenciára, illetve az egyesület soron következő közgyűlésére is, 
amelyet szintén tavasszal szerveznek meg az osztrák települések valamelyikében. 
 
Azt gondoljuk, hogy az egyesületbe történő belépés ezekkel a feltételekkel nem jelent 
semmiféle kockázatot az önkormányzatunk számára, általa viszont olyan együttműködésnek 
lehetünk/maradhatunk a tagjai, amely még számos lehetőséget hordoz magában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 24 Város Szövetsége együttműködés keretében a 
„Die Oststeirische Städtekooperation” (Kelet-Stájer Városok Szövetsége) egyesület 
tagjává váljon az előterjesztésben és a mellékletben megfogalmazottak szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. sz. mellékletet képező belépő nyilatkozat 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 
Szentgotthárd, 2023. január 19. 

  
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a 24 Város Szövetsége együttműködés keretében 

 
Alulírott Huszár Gábor, mint Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11.) polgármestere az alábbi nyilatkozatot teszem.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 24 Város Szövetsége összefogás keretén belüli kijelenti, 
hogy az együttműködés fenntartása és erősítése céljából támogató tagságként belép a „Die 
Oststeirische Städtekooperation” (székhelye: Augustinerplatz 1, 8280 Fürstenfeld, egyesületi 
nyilvántartási szám: 691933021) egyesületbe azzal, hogy a „Die Oststeirische 
Städtekooperation” egyesületben való tagság anyagi kötelezettségvállalást nem jelent 
Szentgotthárd Város Önkormányzata számára. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata jóváhagyja az egyesület céljait, nevezetesen az Ausztria, 
Magyarország és Szlovénia szomszédos régióiban található városokkal való együttműködés 
támogatását, illetve az együttműködést az Európai Unióval és nemzetközi partnerekkel.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja, hogy meghatalmazott képviselőt küld az 
egyesületi ülésekre és a projekttel kapcsolatos egyéb találkozókra az együttműködéséhez 
szükséges proaktivitás érdekében. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata maradéktalanul elfogadja a „Die Oststeirische 
Städtekooperation” egyesület alapszabályát, továbbá kijelenti, hogy  

a) a tagságával összefüggésben nem vállal semmilyen anyagi vagy vagyoni kötelezettséget  
b) a „Die Oststeirische Städtekooperation” egyesülettel szemben semmilyen pénzügyi 

vagy vagyoni vonatkozású követelést nem támaszt. 
 
Szentgotthárd, 2023. január 31. 
 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
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Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2023. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2023. január 31-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 2022. évi szabadság-nyilvántartás alapján a polgármester a 2022 évi szabadság maradványa 
25 nap. 
 
Huszár Gábor polgármester 2023. évre megállapított szabadsága: 
2022. évről áthozott szabadság:                25    munkanap 
2023. évi alap- és pótszabadság        39    munkanap 
2023. évi összes igénybe vehető szabadság:       64    munkanap 
A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A szabadságolási 
ütemterv Huszár Gábor polgármester tervezése alapján kerül 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 
2023. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján – az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. A 2022. évről áthozott 25 nap szabadságát a polgármesternek legkésőbb 2023.03.31. 
napjáig igénybe kell venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 

Szentgotthárd, 2023. január 10.      
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző
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                1.sz. melléklet 
 

Huszár Gábor polgármester 2023.  évre megállapított szabadsága: 
 

2022. évről áthozott szabadság:                25    munkanap 
2023. évi alap- és pótszabadság        39   munkanap 
2023. évi összes igénybe vehető szabadság:       64 munkanap 
 

 
A szabadság ütemezése:  

 
kezdete vége munkanap megjegyzés 

2023.01.02. 2023.01.04. 3 2022.évről áthozott 
( 25 nap)  2023.01.23 2023.01.26. 4 

2023.02.08. 2023.02.10. 3 
2023.02.27. 2023.03.03. 5 
2023.03.09. 2023.03.10. 2 
2023.03.13. 2023.03.17. 4 
2023.03.21. 2023.03.24. 4 
2023.04.18. 2023.04.21. 4 2023. évi alap- és 

pótszabadság  
( 39 nap) 

2023.05.18. 2023.05.19. 2 
2023.06.12. 2023.06.16. 5 
2023.07.05. 2023.07.07 3 
2023.08.16. 2023.08.18. 8 
2023.09.28. 2023.09.29. 2 
2023.10.09. 2023.10.12. 4 
2023.11.02. 2023.11.08. 5 
2023.12.13. 2023.12.15. 3 
2023.12.27. 2023.12.29. 3 

összesen:             64 
 



Tárgy: Partnerségi egyeztetés lezárása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2023. január 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2020, a 118/2020, a 120/2020 és 
az 51/2022. számú képviselő-testületi határozattal és Szentgotthárd város polgármestere a 
V/77/2020. sz. határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására irányuló eljárás megindítását. A 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően “teljes” módosítási eljárás indult, 
melynek keretében a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet és a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet értelmében sor került a módosítási 
szándékok partnerségi egyeztetésére. 
 
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati rendelet és a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet hatályos szabályai szerint a 2022. augusztus 12. napján 
megjelenő városi újságban, az internetes felületein (a hivatal honlapján) és az önkormányzati 
hirdető felületen az önkormányzat 2022. augusztus 15. - 2022. szeptember 1-ig közzé tette a 
tervezett tartalmat. A vélemények, észrevételek beérkezésére 2022.augusztus 31.-ig volt lehetőség. 
A véleményezésre szánt időszakban 3 észrevétel érkezett, a határidőn túl további észrevétel nem 
érkezett. (1.sz. melléklet) 
A beérkezett észrevételek részben kéréseket és részben kérdéseket is tartalmaznak. 
 
-Filó Anna, 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 3. a tulajdonában álló belterületi 1220/5 (Béka-tó) 
terület kapcsán fogalmazott meg észrevételt, illetve igényt és a 0112/19 külterületi mezőgazdasági 
terület hosszútávú lehetőségeivel kapcsolatban tett fel kérdést. 
 
-Simonffy Veronika (szül.: Filó Veronika) 8900 Zalaegerszeg Szent László u. 16 a tulajdonában álló 
belterületi 1220/2 (Béka-tó) terület kapcsán fogalmazott meg észrevételt, illetve igényt és kérdést 
 
-Monek Judit és Pócza Tamás 9970 Szentgotthárd Mártírok út 4/C/13 a tulajdonukban álló 
Szentgotthárd-Rábatótfalu belterületi 1702 telek kapcsán tett észrevételt. 
 
A kérések teljesítésének módja és a kérdésekre adott válaszok az előterjesztés mellékletében 
található főépítészi feljegyzésben vannak részletezve, melynek értelmében valamennyi kérelmező 
számára pozitív és konstruktív megoldást kínál a tervezett módosítás. (2.sz.melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a partnerségi eljárás lezárását határozatával támogassa. 
 
Mellékletek: 
1. Melléklet: főépítészi feljegyzés 
2. Melléklet: beérkezett észrevételek 
 
 
Mindezek után kérem a határozati javaslat elfogadását.  
  



Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) Önkormányzati rendelete 
módosítási eljárása kapcsán a  

- 84/2020,  
- a 118/2020,  
- a 120/2020 és az  
- 51/2022. számú képviselő-testületi határozattal  
- valamint  Szentgotthárd város polgármestere által a V/77/2020. sz. határozatokban 

támogatott módosítási kezdeményezések tartalmában indított,  
a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet hatályos szabályai szerint lefolytatott partnerségi 
egyeztetést a beérkezett hozzászólások megismerése után az észrevételeket a mellékelt 
főépítészi feljegyzés szerint a tervezési folyamatba integrálva elfogadja azzal, hogy az 
észrevételt tevők érdekei arányosan figyelembe lettek véve és a partnerségi egyeztetést 
lezárja.  

 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
Szentgotthárd, 2023.01.20. 
 
          Huszár Gábor 
                               polgármester 
 
  
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



Tárgy: Sztg. 0167/75 és 0167/77 hrsz.-ú ingatlan ügye (Rábaparti 
kiskertek területe) 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények 
Több éves előtörténete van a Rába partján lévő kiskertekkel kapcsolatos tulajdonjogi helyzet 
rendezésének, amit nagyon hosszan részletekbe menően is fel lehetne eleveníteni a T. Testület 
számára, de az előzmények részletes leírása legfeljebb csak arra mutatna rá, hogy egy állami 
tulajdonú területet még egy olyan nemes célra is nagyon nehéz megszerezni, mint amit az jelent, 
hogy a területen 70-100 szentgotthárdi családnak a kiskerti zöldség és gyümölcstermelését lehetne 
hosszú évtizedekre biztosítani a tulajdonjog önkormányzat részére való átadásával. A jelenlegi 
helyzet – az állami tulajdonban maradás – azért nem jó, mert az állam éppen illetékes képviselője, 
mint az ingatlan kezelője előbb utóbb az ingatlant árverésen szándékozik értékesíteni – ahogyan 
erre már volt is próbálkozás – és amennyiben azt árverésen megszerzi valaki, akkor már az új 
tulajdonos döntésétől függően akár a kertművelők számára kedvezőtlenül is alakulhat. 
Eddigi kezdeményezéseink sikertelenek voltak.  
 
2022 novemberében Nemzeti Földügyi Központ Elnökéhez, Nagy Jánoshoz fordultunk azzal a 
kérelemmel, hogy a szentgotthárdi 0167/75 hrsz.-ú, 4 ha 1473 m2 területű kert és rét művelési ágú 
és a szentgotthárdi 0167/77 hrsz.-ú, 1 ha 3817 m2 területű, kert művelési ágú ingatlanokat 
Szentgotthárd Város Önkormányzata szeretné megszerezni elsősorban térítés mentesen. 
(helyszínrajz 1. sz. melléklet) 
 
 A kérelemben a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22.§ (1) bekezdés b) 
pontja és bb) alpontjára hivatkoztunk: „22. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet a 
földrészlet fekvése szerinti önkormányzat részére b) ingyenesen tulajdonba adható bb) abban az 
esetben, ha az 5 hektárt meg nem haladó méretű földrészlet a kérelem benyújtását megelőző 3 
évben hasznosítatlan vagy kizárólag megbízási szerződéssel hasznosított volt”.  
A kérelmünkre az Előterjesztés 2. sz. mellékletben található NFK levél érkezett, melyben 
tájékoztatnak arról, hogy hajlandóak térítésmentesen tulajdonba adni az ingatlanokat. (ez nagy 
előrelépés, spórolunk legalább 10 millió Ft-ot) 
Mivel az ingatlanok tulajdoni lapján nagyvízi mederben való elhelyezkedés és árterület szerepel 
ezért a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter egyetértése szükséges a 
tulajdonjog átruházásához. Az egyetértő nyilatkozat beszerzéséről az NFK intézkedik az ügy adott 
szakaszában. 
 
Az ”éles” tulajdonba adást a KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ 
FÖLDRÉSZLET TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT című dokumentum (3 
és 4.. sz. melléklet) és mellékletei beküldésével lehet kezdeményezni –ahogy tettük már ezt a 
korábbi években is. 

Az most elmondható, hogy a térítésmentes tulajdonszerzés célegyenesében vagyunk, ahhoz, hogy 
szerződést kössünk, a megfelelő tulajdonszerzési cél és indoklás meghatározása szükséges, amit az 
NFK is elfogad a jogszabályok tükrében.  

Térítésmentes tulajdonba vételi cél esetén, mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozóan 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi törvény) 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján a tulajdonszerzés célja az alábbiak 



valamelyike lehet: közfoglalkoztatás, szociális földprogram, településfejlesztési cél. Ilyen célt kell 
meghatároznunk, erről kell nyilatkozni a 3-4 sz. és 5. sz. mellékletben. 

Határozati javaslat 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő 
Szentgotthárd, külterület 0167/75 hrsz.-ú, 4 ha 1473 m2 területű kert és rét művelési ágú és a 
Szentgotthárd, külterület 0167/77 hrsz.-ú, 1 ha 3817 m2 területű, kert művelési ágú ingatlanok   
térítésmentes tulajdonba adását, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
22.§ (1) bekezdés bb) alpontja és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c) pontja alapján „településfejlesztés” céljából. 

 
- A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a térítésmentes tulajdonba 

adási ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a 
szerződés dokumentumok aláírására. 

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a jelen előterjesztés 3. és 

4. sz. mellékletét képező „KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ 
FÖLDRÉSZLET TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT” című 
dokumentum Huszár Gábor polgármester által történő aláírásához.  

 
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a jelen előterjesztés 5. sz. 

mellékletét képező tulajdonszerzési cél részletes leírását tartalmazó dokumentum Huszár Gábor 
polgármester által történő aláírásához.   

 
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilatkozza, hogy az ingatlanok 

térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget Szentgotthárd 
Város Önkormányzata viseli. 

 
Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 
Szentgotthárd, 2023. január 19. 

                 
                                                                                          Doncsecz András 
                  városüzemeltetési vezető 
 
Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 



2.sz. mellékelt: 

 



 





3.sz. melléklet: 
KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET TÉRÍTÉSMENTES 

TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT 

 

Alulírott kérelmező (önkormányzat 
neve)*: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Polgármester neve*: Huszár Gábor 

Székhely*: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Levelezési cím*: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Törzskönyvi azonosító szám*: 733722 

Adószám*: 15733720-2-18 

Statisztikai számjel*: 15733720-8411-321-18 

Telefonszám*: 0694/553-019 
 

E-mail cím: polghiv@szentgotthard.hu 

Számlavezető pénzintézet neve, 
bankszámlaszám: 

OTP BNAK NYRT.  
11747068-15421481 

mint kérelmező a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (5) 
bekezdése, illetve 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adás iránti kérelmet nyújtok be a Magyar Állam mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró 
Nemzeti Földügyi Központnak (rövidített neve: NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 
adószáma: 15840369-2-42, statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító 
szám: 840363, NFK hivatali kapu (KÉR-be bevont szerv azonosító): 223489318, NFK cégkapu 
száma: 15840369, képviseli: Nagy János elnök) az alábbi ingatlanra vonatkozóan (egy kérelem 
csak egy ingatlan adatait tartalmazhatja): 
 

Megye*: Vas 

Település*: Szentgotthárd 

Fekvés: külterület 

Helyrajzi szám*: 0167/75 

Tulajdoni hányad*: 1/1 

Magyar Állam területe (ha): 4,1473 ha 

Magyar Állam kat. jöv. (AK): 159,31 

Ingatlan jogi jellege (esetleges 
pl. bányatelek, régészeti 
terület, stb.) 

nagyvízi mederben való elhelyezkedés, Árterület 

Művelési ág(ak)/kivett 
megnevezés: 

rét, kert, kert 



1./ Nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyát képező ingatlant az alábbi célból kívánja az 
önkormányzat térítésmentesen tulajdonba venni (a megfelelő bekarikázandó)**: 

a) önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása;  
b) önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok fenntartása; 
c) önálló helyrajzi számon nyilvántartott csatorna fenntartása; 
d) önálló helyrajzi számon nyilvántartott töltés fenntartása; 
e) temető létesítése/bővítése; 
f) 5 hektárt meg nem haladó méretű földrészlet megszerzése, amely ingatlan a kérelem 

benyújtását megelőző 3 évben hasznosítatlan vagy kizárólag megbízási szerződéssel 
hasznosított volt. 

 
Az f) pontban meghatározott tulajdonba vételi cél esetén, mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi törvény) 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 
tulajdonszerzés célja (a megfelelő bekarikázandó, kitöltendő)**: 
a) közfoglalkoztatás,  
b) szociális földprogram,  
c) az alábbi településfejlesztési cél:  
A fenntarthatóság minél szélesebb körű biztosítása érdekében mindent meg kell tenni minél több 
élelmiszer, mezőgazdasági termék helyben történő megtermelése érdeklében. Ezért Szentgotthárd 
arra alkalmas területrészein  a mezőgazdasági termények előállítását lehetővé tevő kertészeti övezet 
létrehozása szükséges a város körül. Végső cél a település körül egy mezőgazdasági termények 
helyben történő megtermelését lehetővé tevő övezet kialakítása. Zöldségfélék előállítását a város 
ezen részén, egyéb mezőgazdasági terményeket (pl. gyümölcsöt) előállító térséget a város másik 
részén – önkormányzati területen kell kialakítani Ezen célok eléréséhez önkormányzati területekre 
van szükség, hogy a folyamatokat az önkormányzat maga tudja koordinálni. A zöldség termelésébe 
a településen élők széles körét szándékozunk bevonni, akik munkájukkal maguk járulnak hozzá a 
fenntartható helyi élelmiszer termeléshez. 
d) ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül, a földnek a természet 
védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából. 
Fentiek igazolására csatolom a településrendezési terv és helyi építési szabályzat kivonatát, 
továbbá a tulajdonszerzési cél részletes bemutatását tartalmazó dokumentumot.*** 
 
Tudomásul veszem, hogy az e) és f) pontokban meghatározott tulajdonba vételi cél esetén a 
tulajdonba adásról az NFK javaslata alapján a Kormány nyilvános határozattal dönt. 
 
2./ A kérelemhez csatolom az önkormányzat térítésmentes tulajdonba adási igényéről szóló 
Képviselő-testületi határozatot***, amely tartalmazza 
- a konkrét ingatlan megnevezését, 
- a tulajdonszerzési célt,  
- a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a polgármester (vagy más 
meghatalmazott) az ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére jogosult, ide értve a szerződés aláírását is. 
 
3./ A kérelemhez csatolom a hatályos településrendezési terv és helyi építési szabályzat 
kivonatát.*** 
 
4./ Tudomásul veszem, hogy az Nfatv. 22. § (1) bekezdése b) pontja szerinti, temető céljára történő 
tulajdonba adás feltétele az ingatlanügyi hatóság által a termőföld más célú hasznosításának, illetve 
erdő művelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdő igénybevételének 



engedélyezéséről hozott véglegessé vált határozat, amelynek beszerzése iránt az NFK által 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás birtokában járok el.  
 
5./ Tudomásul veszem, hogy a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó döntés megalapozásához 
el kell végeztetni az érintett ingatlan forgalmi értékbecslését a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – a 
továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – 4. § (2) bekezdése szerint. Az értékbecslési 
szakvélemény megrendeléséről az NFK gondoskodik. 
 
6./ Tudomásul veszem, hogy a jogszabály által előírt vagyonátruházási illeték, illetve a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költsége (6.600,- Ft) a kérelmezőt 
terheli, továbbá vállalom, hogy a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2h) bekezdése 
értelmében az 1 hektár feletti ingatlan esetén a tulajdonba adáshoz szükséges forgalmi értékbecslés 
elkészítésének díját számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére, valamint 
az ügyvédi munkadíj kérelmezőre eső részét, az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos 
jogszabályi költségeket (így különösen tulajdoni és földhasználati lap lekérésének díja, a 
földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díj) számla ellenében készpénzben a szerződés 
megkötésekor az eljáró ügyvédnek megfizetem. 
  
Az értékbecslési díj mértéke nettó 50.000 Ft-tól nettó 110.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi számonként, 
művelési ágtól, terület nagyságtól, illetve a helyszínen tapasztaltaktól függően. Erdő művelési ágú 
ingatlanok esetén az értékbecslési díj nettó 60.000 Ft-tól nettó 90.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi 
számonként/3 erdőrészletig, 3 erdőrészlet felett +15.000 Ft erdő-részletenként.  
 
Tudomásul veszem, hogy az értékbecslési díj nem jár vissza azokban az esetekben, amennyiben 
tulajdonba adásra irányuló szándékomtól elállok. 
 
7./ Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tulajdonba venni kívánt ingatlan  

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. 
§ (4)-(5) bekezdése szerinti kizárólagos állami tulajdonú erdőnek, vagy erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősül, e törvény 8. § (6) bekezdése 
értelmében az erdő védelmi rendeltetése szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, 

b) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek 
minősül, úgy az Nfatv. 23. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemért felelős 
miniszter, 

c) a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja alapján vízvédelmi területnek 
minősül, a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter, 

d) védetté nyilvánított régészeti lelőhelynek, régészeti védőövezetnek, illetve műemléknek 
minősül, a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kulturális 
örökség védelméért felelős miniszter  

egyetértése szükséges az átruházáshoz, mely nyilatkozat(ok) beszerzéséről az NFK gondoskodik. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges miniszteri 
jóváhagyást követően kerül megkötésre. 
 
8./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti. 
 



9./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan 
környezeti állapotát felméri, kármentesíti. 
 
10./ Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötését követően, az elidegenítési tilalom időtartama alatt 
az önkormányzat tulajdonába adott ingatlant a Képviselő-testületi határozatban megjelölt célok 
ellátásra használja fel, ezen meghatározott célra hasznosítja, az NFK részére évente nyújtandó 
beszámolóban köteles tájékoztatást adni ezen változásról (figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) és (5) bekezdése szerinti éves beszámolási kötelezettségére). 
 
11./ Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg vagyonkezelés útján 
hasznosított, csatolom a vagyonkezelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adáshoz, valamint az érintett ingatlan tekintetében a vagyonkezelési 
szerződése részleges módosításához, megszüntetéséhez hozzájárul.*** 
Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg haszonbérlet útján hasznosított, 
csatolom a haszonbérlő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlan 
tekintetében a tervezett ügylethez és a haszonbérleti szerződése részleges módosításához, 
megszüntetéséhez hozzájárul. *** 
   
12./ Nyilatkozom, hogy az Nfatv. 19. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn, így 
a tulajdonba adás érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák. Tudomásul 
veszem, hogy az átruházás megvalósulása esetén az Nfatv. 19. § (1) bekezdés a) és c) pontja 
értelmében a szerződéskötés során az eljáró ügyvéd felé igazolni szükséges, hogy a szerződő fél 
nem áll önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem 
rendelkezik.  
 
13./ Amennyiben a térítésmentes tulajdonba adás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás során 
meghatalmazott képviselő jár el, úgy a kérelemhez csatolom a képviseleti jogot megalapozó írásba 
foglalt meghatalmazást.*** 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2023 év január hónap 31. nap 
 
 
 
 ……………………………… 
 Huszár Gábor polgármester 
 



4.sz. melléklet: 
 

KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET TÉRÍTÉSMENTES 
TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT 

 

Alulírott kérelmező (önkormányzat 
neve)*: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Polgármester neve*: Huszár Gábor 

Székhely*: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Levelezési cím*: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Törzskönyvi azonosító szám*: 733722 

Adószám*: 15733720-2-18 

Statisztikai számjel*: 15733720-8411-321-18 

Telefonszám*: 0694/553-019 
 

E-mail cím: polghiv@szentgotthard.hu 

Számlavezető pénzintézet neve, 
bankszámlaszám: 

OTP BNAK NYRT.  
11747068-15421481 

mint kérelmező a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (5) 
bekezdése, illetve 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adás iránti kérelmet nyújtok be a Magyar Állam mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró 
Nemzeti Földügyi Központnak (rövidített neve: NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 
adószáma: 15840369-2-42, statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító 
szám: 840363, NFK hivatali kapu (KÉR-be bevont szerv azonosító): 223489318, NFK cégkapu 
száma: 15840369, képviseli: Nagy János elnök) az alábbi ingatlanra vonatkozóan (egy kérelem 
csak egy ingatlan adatait tartalmazhatja): 
 

Megye*: Vas 

Település*: Szentgotthárd 

Fekvés: külterület 

Helyrajzi szám*: 0167/77 

Tulajdoni hányad*: 1/1 

Magyar Állam területe (ha): 1,3817 ha 

Magyar Állam kat. jöv. (AK): 52,78 

Ingatlan jogi jellege (esetleges 
pl. bányatelek, régészeti 
terület, stb.) 

nagyvízi mederben való elhelyezkedés, Árterület 

Művelési ág(ak)/kivett 
megnevezés: 

kert 



1./ Nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyát képező ingatlant az alábbi célból kívánja az 
önkormányzat térítésmentesen tulajdonba venni (a megfelelő bekarikázandó)**: 

a) önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása;  
b) önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok fenntartása; 
c) önálló helyrajzi számon nyilvántartott csatorna fenntartása; 
d) önálló helyrajzi számon nyilvántartott töltés fenntartása; 
e) temető létesítése/bővítése; 
f) 5 hektárt meg nem haladó méretű földrészlet megszerzése, amely ingatlan a kérelem 

benyújtását megelőző 3 évben hasznosítatlan vagy kizárólag megbízási szerződéssel 
hasznosított volt. 

 
Az f) pontban meghatározott tulajdonba vételi cél esetén, mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi törvény) 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 
tulajdonszerzés célja (a megfelelő bekarikázandó, kitöltendő)**: 
a) közfoglalkoztatás,  
b) szociális földprogram,  
c) az alábbi településfejlesztési cél:  
A fenntarthatóság minél szélesebb körű biztosítása érdekében mindent meg kell tenni minél több 
élelmiszer, mezőgazdasági termék helyben történő megtermelése érdeklében. Ezért Szentgotthárd 
arra alkalmas területrészein  a mezőgazdasági termények előállítását lehetővé tevő kertészeti övezet 
létrehozása szükséges a város körül. Végső cél a település körül egy mezőgazdasági termények 
helyben történő megtermelését lehetővé tevő övezet kialakítása. Zöldségfélék előállítását a város 
ezen részén, egyéb mezőgazdasági terményeket (pl. gyümölcsöt) előállító térséget a város másik 
részén – önkormányzati területen kell kialakítani Ezen célok eléréséhez önkormányzati területekre 
van szükség, hogy a folyamatokat az önkormányzat maga tudja koordinálni. A zöldség termelésébe 
a településen élők széles körét szándékozunk bevonni, akik munkájukkal maguk járulnak hozzá a 
fenntartható helyi élelmiszer termeléshez. 
d) ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül, a földnek a természet 
védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából. 
Fentiek igazolására csatolom a településrendezési terv és helyi építési szabályzat kivonatát, 
továbbá a tulajdonszerzési cél részletes bemutatását tartalmazó dokumentumot.*** 
 
Tudomásul veszem, hogy az e) és f) pontokban meghatározott tulajdonba vételi cél esetén a 
tulajdonba adásról az NFK javaslata alapján a Kormány nyilvános határozattal dönt. 
 
2./ A kérelemhez csatolom az önkormányzat térítésmentes tulajdonba adási igényéről szóló 
Képviselő-testületi határozatot***, amely tartalmazza 
- a konkrét ingatlan megnevezését, 
- a tulajdonszerzési célt,  
- a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a polgármester (vagy más 
meghatalmazott) az ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére jogosult, ide értve a szerződés aláírását is. 
 
3./ A kérelemhez csatolom a hatályos településrendezési terv és helyi építési szabályzat 
kivonatát.*** 
 
4./ Tudomásul veszem, hogy az Nfatv. 22. § (1) bekezdése b) pontja szerinti, temető céljára történő 
tulajdonba adás feltétele az ingatlanügyi hatóság által a termőföld más célú hasznosításának, illetve 
erdő művelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdő igénybevételének 



engedélyezéséről hozott véglegessé vált határozat, amelynek beszerzése iránt az NFK által 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás birtokában járok el.  
 
5./ Tudomásul veszem, hogy a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó döntés megalapozásához 
el kell végeztetni az érintett ingatlan forgalmi értékbecslését a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – a 
továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – 4. § (2) bekezdése szerint. Az értékbecslési 
szakvélemény megrendeléséről az NFK gondoskodik. 
 
6./ Tudomásul veszem, hogy a jogszabály által előírt vagyonátruházási illeték, illetve a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költsége (6.600,- Ft) a kérelmezőt 
terheli, továbbá vállalom, hogy a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2h) bekezdése 
értelmében az 1 hektár feletti ingatlan esetén a tulajdonba adáshoz szükséges forgalmi értékbecslés 
elkészítésének díját számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére, valamint 
az ügyvédi munkadíj kérelmezőre eső részét, az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos 
jogszabályi költségeket (így különösen tulajdoni és földhasználati lap lekérésének díja, a 
földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díj) számla ellenében készpénzben a szerződés 
megkötésekor az eljáró ügyvédnek megfizetem. 
  
Az értékbecslési díj mértéke nettó 50.000 Ft-tól nettó 110.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi számonként, 
művelési ágtól, terület nagyságtól, illetve a helyszínen tapasztaltaktól függően. Erdő művelési ágú 
ingatlanok esetén az értékbecslési díj nettó 60.000 Ft-tól nettó 90.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi 
számonként/3 erdőrészletig, 3 erdőrészlet felett +15.000 Ft erdő-részletenként.  
 
Tudomásul veszem, hogy az értékbecslési díj nem jár vissza azokban az esetekben, amennyiben 
tulajdonba adásra irányuló szándékomtól elállok. 
 
7./ Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tulajdonba venni kívánt ingatlan  

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. 
§ (4)-(5) bekezdése szerinti kizárólagos állami tulajdonú erdőnek, vagy erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősül, e törvény 8. § (6) bekezdése 
értelmében az erdő védelmi rendeltetése szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező 
miniszter, 

b) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek 
minősül, úgy az Nfatv. 23. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemért felelős 
miniszter, 

c) a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja alapján vízvédelmi területnek 
minősül, a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter, 

d) védetté nyilvánított régészeti lelőhelynek, régészeti védőövezetnek, illetve műemléknek 
minősül, a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kulturális 
örökség védelméért felelős miniszter  

egyetértése szükséges az átruházáshoz, mely nyilatkozat(ok) beszerzéséről az NFK gondoskodik. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges miniszteri 
jóváhagyást követően kerül megkötésre. 
 
8./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti. 



 
9./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan 
környezeti állapotát felméri, kármentesíti. 
 
10./ Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötését követően, az elidegenítési tilalom időtartama alatt 
az önkormányzat tulajdonába adott ingatlant a Képviselő-testületi határozatban megjelölt célok 
ellátásra használja fel, ezen meghatározott célra hasznosítja, az NFK részére évente nyújtandó 
beszámolóban köteles tájékoztatást adni ezen változásról (figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) és (5) bekezdése szerinti éves beszámolási kötelezettségére). 
 
11./ Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg vagyonkezelés útján 
hasznosított, csatolom a vagyonkezelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adáshoz, valamint az érintett ingatlan tekintetében a vagyonkezelési 
szerződése részleges módosításához, megszüntetéséhez hozzájárul.*** 
Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg haszonbérlet útján hasznosított, 
csatolom a haszonbérlő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlan 
tekintetében a tervezett ügylethez és a haszonbérleti szerződése részleges módosításához, 
megszüntetéséhez hozzájárul. *** 
   
12./ Nyilatkozom, hogy az Nfatv. 19. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn, így 
a tulajdonba adás érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák. Tudomásul 
veszem, hogy az átruházás megvalósulása esetén az Nfatv. 19. § (1) bekezdés a) és c) pontja 
értelmében a szerződéskötés során az eljáró ügyvéd felé igazolni szükséges, hogy a szerződő fél 
nem áll önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem 
rendelkezik.  
 
13./ Amennyiben a térítésmentes tulajdonba adás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás során 
meghatalmazott képviselő jár el, úgy a kérelemhez csatolom a képviseleti jogot megalapozó írásba 
foglalt meghatalmazást.*** 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2023 év január hónap 31. nap 
 
 
 
 ……………………………… 
 Huszár Gábor polgármester 



5.sz. melléklet: 
 
Szentgotthárd, külterület, 0167/75 és 0167/77 hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzési cél részletes 
leírása: 
 
A fenntarthatóság minél szélesebb körű biztosítása érdekében mindent meg kell tenni minél több 
élelmiszer, mezőgazdasági termék helyben történő megtermelése érdeklében. Ezért Szentgotthárd 
arra alkalmas területrészein  a mezőgazdasági termények előállítását lehetővé tevő kertészeti övezet 
létrehozása szükséges – elhelyezkedését tekintve a város körül. Végső cél a település körül egy 
mezőgazdasági termények helyben történő megtermelését lehetővé tevő övezet kialakítása. 
Zöldségfélék előállítását a város ezen részén, egyéb mezőgazdasági terményeket (pl. gyümölcsöt) 
előállító térséget a város másik részén – önkormányzati területen kell kialakítani Ezen célok 
eléréséhez önkormányzati területekre van szükség, hogy a folyamatokat az önkormányzat maga 
tudja koordinálni. A zöldség termelésébe a településen élők széles körét szándékozunk bevonni, 
akik munkájukkal maguk járulnak hozzá a fenntartható helyi élelmiszer termeléshez. 
 
Mind az élelmiszerárak rohamos növekedése, mind azok szállításának jelentős drágulása, mind 
pedig az egészséges élelmiszerek iránt növekvő igény nagyon fontos cél a mai világban. Ezek 
külön – külön is olyanok amelyek elérése érdekében sürgősen lépéseket kell tennie egy 
önkormányzatnak. A cél elérése érdekében megfelelő területre, a zöldség – gyümölcs előállítása 
iránt elkötelezett emberekre, megfelelő termelési lehetőségekre, termelési technikákra, megfelelő 
vetőmagokra, megfelelő tudásra és koordinációra van szükség. Az elfogadott célok Szentgotthárd 
város Önkormányzata által elképzelt elérésében a megfelelő terület rendelkezésre állása az egyik 
legfontosabb cél. A zöldségtermesztésre legalkalmasabb terület éppen a szentgotthárdi 0167/75 és 
0167/77 hrsz-ú ingatlanokon van. Azok városközponthoz közelsége, a Rába folyó közelsége (ami 
éppen a területekkel határos), az öntözésre rendelkezésre állóvízvételi helyek (kutak), a megfelelő 
úthálózat szinte az összes feltételt biztosítja ahhoz, ami ehhez a tevékenységhez szükséges. A 
területen száznál is több termelési egység (kiskert) működhet, a megtermelt termények a város 
termelői piacán is értékesíthetők.   
 
A területen jelenleg kb. 70 szentgotthárdi család kiskertje most is megtalálható, akik 
szükségleteiket meg nem haladó mértékben termelnek zöldséget, gyümölcsöt.   Ezt tudnánk majd 
továbbfejleszteni.  
 
Helyi építési szabályzat és rendezési terv alapján is az ingatlan területfelhasználási besorolása  
„beépítésre nem szánt terület -   mezőgazdasági terület - Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet” ami 
által indokolt az ingatlan megszerzése és rendeltetésének megfelelő használatban tartása.  
 
Szentgotthárd, 2023. január 31. 
 
        Huszár Gábor  
        polgármester 
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