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"Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István)

Bevezető
A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a város intézményeinek
zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, az önkormányzat gazdasági
lehetőségeinek feltárása, a város rangjának erősítése, a város és környékének összehangolt
fejlődése; a polgárok életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is magas színvonalon
tartása, a pályázati források hatékony kihasználása.
További cél a város vagyonával való gazdálkodás új, hosszú távú szemléletének kialakítása és
következetes érvényesítése, a pályázati támogatások elnyerése, külső források bevonása,
közös vállalkozások lehetőségének kihasználása, új vállalkozások betelepítésének ösztönzése,
mely segítheti az önkormányzat hosszú távú gazdasági stabilitásának megteremtését.
Fontos a partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja a Képviselő-testület
át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását.
A 2011-2014. évi Gazdasági Program – ahogyan a korábbi ciklusok hasonló programjai is –
az előző társadalmi, gazdasági elképzelések alapjaira épül. Azért is, mert sok területen nem
tudtuk előző programunkat tökéletesen megvalósítani, így ezek a célok részben tükröződnek a
következő 4 év tervezett feladataiban is. A város és a térség lakosságának megfelelő
életkörülményei biztosításához legfontosabb kötelességünk - mivel az elmúlt időszakban nem
oldottuk meg maradéktalanul – a munkahelyteremtés és az ezzel járó általános életszínvonal
emelés.
Városunk újkori történelmében több újszerű megoldást és intézkedést foganatosítottunk a
városüzemeltetés és az intézményrendszer működtetésének területén. A gazdaságfejlesztésen
belül az iparfejlesztés melletti új irányt az idegenforgalom fejlesztésében határoztuk meg.
A Magyar Alkotmányban alapvető állampolgári jog az egészséges környezethez való jog –
kötelességünk biztosítani ezt a térségben élők számára.
A program összhangban van a Fejlesztési és a Környezetvédelmi tervünkkel is.
A részletes ismertetés előtt azonban – legalábbis összefoglaló, vázlatos szinten –
kötelességem ismertetni az „EUPÓPA 2020” stratégiát, mert HÁROM RÉGIÓ LEENDŐ
KÖZPONTJAKÉNT csakis a közösen kialakított út a járható!
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EURÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
Európa az átalakulás korát éli. A válság több év gazdasági és szociális haladását semmisítette
meg, és rávilágított az európai gazdaság strukturális hiányosságaira. Ezzel egy időben a világ
gyorsan halad, a hosszú távú kihívások – globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az
öregedés – pedig egyre intenzívebbé válnak. Az EU-nak kézbe kell vennie jövőjét.
Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz,
hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív
gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység és erős
a társadalmi kohézió. Az „Európa 2020” a 21. század európai szociális piacgazdaságának
képét festi elénk.
Az „Európa 2020” három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:
I. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.
II. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezet-barátabb és versenyképesebb
gazdaság.
III. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte
gazdaság kialakításának ösztönzése.
Az EU-nak meg kell határoznia, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a célból a Bizottság a
következő kiemelt uniós célokat javasolja:
– A 20-64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
– Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani.
– Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve
megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését).
– Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az
ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.
– 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.
E célok kapcsolódnak egymáshoz, és az átfogó siker szempontjából döntő jelentőségűek.
Annak érdekében, hogy valamennyi tagállam saját helyzetéhez adaptálja az „Európa 2020”
stratégiát, a Bizottság azt javasolja, hogy az uniós célkitűzéseket bontsák le nemzeti
célkitűzésekre és pályákra.
A célkitűzések jól jellemzik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés három
prioritását, de nem kizárólagos jellegűek: nemzeti, uniós és nemzetközi szinten egyaránt
fellépések széles körével kell alátámasztani őket.
A Bizottság minden prioritási témakörben kiemelt kezdeményezéseket (összesen hetet)
javasol a haladás ösztönzésére:
1 – Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra
fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a
növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.
2 – A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a
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fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja.
3 – Az „Európai digitális menetrend” a nagysebességű internet bővítésének felgyorsítását és
az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja
szem előtt.
4 – Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások
felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való
elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a
szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.
5 – Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti
környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis
kifejlesztésének támogatását célozza.
6 – Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását
célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész
életen át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és
többek között a munkavállalók mobilitása révén közeledjen egymáshoz a munkaerőpiaci kínálat és kereslet.
7 – A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió
biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom
aktív tagjaiként élhetnek.
Ez a hét kiemelt kezdeményezés az EU-ra és a tagállamokra nézve egyaránt kötelező lesz. Az
uniós eszközöket – az egységes piacot, a pénzügyi eszközöket és a külpolitikai eszközöket –
teljes mértékben mobilizálni kell a problémák kezelése és az „Európa 2020” céljainak elérése
érdekében. Azonnali prioritásként a Bizottság modellezni fogja a válságkezelő intézkedések
leépítésére vonatkozó hiteles stratégia meghatározásához, a pénzügyi rendszer reformjának
folytatásához, a hosszú távú növekedést megalapozó költségvetési konszolidációhoz és a
gazdasági és monetáris unión belüli koordináció megerősítéséhez szükséges lépéseket.
Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, erős gazdasági irányítást kell megvalósítanunk.
Az „Európa 2020” két pilléren nyugszik: a fent kifejtett, a prioritásokat a kiemelt célokkal
ötvöző tematikus megközelítésen, illetve a tagállamokat a fenntartható növekedéshez és
államháztartáshoz való visszatérésre vonatkozó stratégiáik kidolgozásában segítő országjelentéseken. Uniós szinten az uniós prioritásokra és célkitűzésekre irányuló, integrált
iránymutatások kerülnek elfogadásra. A tagállamoknak ország-specifikus ajánlásokat tesznek.
Ha a tagállamok ezeket az ajánlásokat nem teljesítik megfelelően, politikai figyelmeztetésben
részesülnek. Az „Európa 2020”-ról a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló értékeléssel
egy időben teszünk jelentést, különválasztva az eszközöket és megtartva a paktum egységét.
Az új stratégia kapcsán központi szerepet tölt majd be az Európai Tanács, ő lesz a stratégia
gazdája. A Bizottság felügyeli majd a célok megvalósítása érdekében tett lépéseket,
megkönnyíti a politikai eszmecserét, és megteszi a kiemelt uniós kezdeményezésekkel
kapcsolatos intézkedések és haladás irányításához szükséges javaslatokat.
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Az Európai Parlament a polgárok mobilizálását biztosítja, és társjogalkotóként foglalkozik a
kulcsfontosságú kezdeményezésekkel. Ennek a partnerségi megközelítésnek ki kell terjednie
az uniós bizottságokra, a nemzeti parlamentekre, a nemzeti, helyi és regionális hatóságokra, a
szociális partnerekre, az érdekelt felekre és a civil társadalomra, hogy mindenki hozzájáruljon
jövőképünk megvalósulásához.
Az Új Széchenyi Terv a Kormány által elfogadott, európai uniós támogatások
felhasználására irányuló 2011-2013-as akciótervekben a város számára jelenleg ismert
lehetséges pályázati lehetőségek a következők:
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
Helyi és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése - NYDOP2.3.1/A-11 – Pannon Kapu Kulturális Egyesület átalakítása vagy önálló TDM szervezet
létrehozása.
Zöldgazdaság-fejlesztési program
Helyi hő- és hűtési, villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – KEOP4.2.0/A
Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – KEOP-4.2.0/B.
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – KEOP4.9.0
A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő
mintaprojektek –KEOP-6.2.0/A.
Környezet és Energia Operatív Programon belül:
Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása – KEOP7.3.1.3/09-11 és KEOP-3.1.3/09-11
Nyugat-dunántúli Operatív Program:
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése – NYDOP-4.1.1/B-11.
Helyi és térségi közszolgáltatások – Bölcsődék fejlesztése
A
KEOP-2011-4.4.0
megvalósíthatóságával

pályázati

lehetőség,

nevezetesen

a

kisvízi

erőmű

A 2014-től kezdődő újabb 7 éves tervezési időszakban várható pályázati lehetőségekről még
nem rendelkezünk információval.

6

I. Társadalom-inkluzív növekedés
II. Ipar- és gazdaság-intelligens növekedés
III. Település fejlesztés, térség központ-fenntartható
növekedés

I.

Társadalom-inklúzív növekedés

I.1. Egészségesen élő, sikerorientált társadalom
I.2. A munkaerő optimális felhasználása
I.3. A szociális háló felülvizsgálata
I.4. Az egészségügyi ellátórendszer
I.5. Egészség és sportnevelés
I.6. A tudás és kultúra társadalma – Intelligens növekedés
I.7. Új intézményirányítási rendszer – az oktatási és képzési formák összehangolása,
fejlesztése
I.8. Az idegennyelv-oktatás alapkövetelményének jelentős növelése
I.9. Társadalmi versenyképesség
I.10. Adópolitika
I.11. A közigazgatás

II. Ipar és gazdaság - Fenntartható növekedés
II.1. Munkahelyteremtés
II.2 Az iparterületek tulajdonviszonyainak vizsgálata
II.3 Az idegenforgalom versenyképességének javítása
II.4. A közlekedés
II.5. Természet- és környezetvédelem

III. Településfejlesztés, térségközpont - fenntartható fejlődés
III.1. Fejlesztési célok
III.2. A földrajzi fekvésből adódó előnyök – kistérségi központ
III.3. Nemzetiségi politika
III.4. Idegenforgalom

7

I. Társadalom-inkluzív növekedés
I.1. Egészségesen élő, sikerorientált társadalom
Az Európai Uniós csatlakozásunkat követően bizonyossá vált, hogy Európában csak úgy
tudjuk bizonyítani a magyarok világszerte ismert tehetségét és rendkívüli akaraterejét, hogyha
nemzetközi szinten is megfelelő tudásalapokkal rendelkezünk. Az Európai Unióban már
elfogadott tény a tudásalapú társadalom megteremtését követően a lakosság kulturális
képzettségének és tudásszintjének állandó, töretlen emelése. Európai normában gondolkodva
ennek egyik elengedhetetlen feltétele a nyelvoktatás és a széles körű általános ismeretek
bővítése. Városunk oktatási intézményeiben a polgári kormány új oktatási stratégiája alapján
kell a nevelési-oktatási feladatokat meghatározni, várhatóan 2012 szeptemberétől.
A fő irányvonalak továbbra is: - kistérségi központ, oktatási központ;
- középfokú oktatás megtartása, fejlesztése;
- egészség- és sportnevelés minden tanuló számára;
- széleskörű idegen nyelvi és nemzetiségi oktatás.
I.2. A munkaerő optimális felhasználása
A munkaerőpiaci helyzet változásai, a gazdaság fejlődésének átalakulása új kihívásokat
állított a munkaadók és a munkavállalók elé egyaránt. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan
lakosságunk egy része tudását, képzett munkaerejét külföldön kamatoztatja. A helyi szinten
való foglalkoztatás ösztönzése érdekében folytatnunk kell III. Béla Szakképző Iskola által
megkezdett és kiválóan szervezett felnőttképzést. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy
az ipari, gazdasági környezet gyorsabb megváltozása esetén a képzés reagálásának is követnie
kell az átalakulás folyamatát. Legsürgetőbb feladatunk azonban az Opel munkaerőigényeinek
kielégítése, a duális szakképzés bevezetése.
Az idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatban már érezhető a fiatalok e terület iránti
érdeklődése, ugyanakkor kutatnunk érdemes, hogy ezekből a fejlesztésekből adódóan milyen
új, vagy régebbi szakmákkal lehet a szakképzést alakítani. Fontos feladatunknak tartom, hogy
a képzettség ne csak egyirányú legyen, egy adott szakterületen többfajta munkavégzésre
alkalmas fiatalokat képezzünk, és tanítsuk meg őket a gazdasági környezethez való
alkalmazkodás képességére. A szakmával rendelkező fiatalok beilleszkedését is segítenünk
kell a munkaerőpiacon, hiszen mindannyian tudjuk, hogy más a tankönyvből megtanult
szakma, mint amit a valóságban alkalmazni lehet. A munkaügyi központtal együttműködve
nyomon követhetjük elhelyezkedésüket, vagy a szakmától való távolodásukat.
I.3. A szociális háló felülvizsgálata
A társadalmi esélyegyenlőségre való törekvés nem csak uniós elvárás. A polgári kormány
idevonatkozó szabályozásait maradéktalanul be kell tartanunk. A támogatások megítélésénél
sajnálatos, hogy néhány esetben jelentős eltérés tapasztalható az adminisztratív igénylések
tartalma és a valós környezet között. Fontos feladatnak tartom, hogy a szociálisan rászorultak
önkormányzati támogatását csak megfelelő környezettanulmány elvégzését követően
biztosítsuk. Elsősorban önkormányzati rendeletalkotási feladat ezen iránynak meghatározása.
A lakásépítési piac egyelőre csökkenő tendenciát mutat, ezért az első lakáshoz jutók
támogatását folytatnunk kell. Meg kell viszont gondolnunk, hogy kiknek, milyen
ingatlanépítéshez, vásárláshoz és mekkora összeget adunk, illetve a támogatás vissza nem
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térítendő vagy részletfizetéses konstrukcióban történik. Ezzel kapcsolatban véleményem
szerint jól előkészített rendelet segíti a döntést, de a 4 éves ciklusban a felülvizsgálatot
fontosnak tartom.
Kedvező pályázati lehetőség esetén valósítsuk meg a József Attila utcába tervezett 22 lakásos
bérlakás programunkat, vagy terjesszük ki akár több lakásra is (lásd: építési lehetőségek).
I.4. Az egészségügyi ellátórendszer
Magyarország társadalmi és gazdaság felzárkózása elképzelhetetlen hatékonyan működő
egészségügyi ellátórendszer nélkül.
Egészségügyi intézményrendszerünk a város és a kistérség nagyságát figyelembe véve
megfelelő biztonságot jelent. Egy jóléti társadalomban alapvető feladatunk kell, hogy legyen
az egészséghez és az egészséges életmód biztosításához szükséges, jól működő
intézményrendszer fenntartása. Kötelező önkormányzati feladatunk az alapellátás, mely az
egészségügyi ellátórendszer kulcseleme. A háziorvosi szolgálat progresszivitási szintjén
kihasználva, hogy felnőtt háziorvosaink közül hárman rendelkeznek más szakvizsgával is, az
infrastruktúra átalakításával praxisközösségek létrehozása – távlatokban a kistérség hasonló
kvalifikált háziorvosaival kistérségi alapellátási központ kialakítása – vezetne ahhoz a célhoz,
hogy lakosaink már a háziorvossal történt találkozás során befejezett ellátást kapjanak.
A háziorvosi ügyeleti szolgálat telephelyének áthelyezése a mentőállomással egy épületbe
szakmailag kívánatos lenne, egyben költségkímélőbb megoldás is. A háziorvosi ügyeletet
közös diszpécserszolgálattal az OMSZ működtetésébe átszervezve a kormány Semmelweis
tervében megfogalmazottakkal szinkronban így lehetne elérni, hogy az orvosi ügyeleti
szolgálat – mint a sürgősségi ellátás első kapuja – folyamatosan, az év minden napján
24 órában működjön.
Városunk rendkívüli adottsága, hogy saját erőből alakítottuk ki a betegközeli szakellátási
rendszert.
A Rendelőintézet a subspecialitásokat kivéve valamennyi szakterületen nyújt ellátást nemcsak
a város, hanem a kistérség lakossága számára is. Az elmúlt évek közfinanszírozási
megszorításai miatt azonban olyan helyzet alakult ki, hogy a Rendelőintézet napi működése
sem lenne biztosítható a fenntartó önkormányzat támogatása nélkül. A költséghatékonyabb
működtetés céljából a kistérség valamennyi önkormányzatának részt kellene venni a
támogatásban. Az egészségügyi ellátórendszer országos átszervezése során a legközelebbi
városi kórházzal történő szakmai együttműködés – kihasználva a Rendelőintézet korszerű
infrastruktúráját –, közös működtetés is megfelelő irányvonal lehet. Nagyrégiós pályázaton
belül középtávon megvalósítható a szakrendelő tetőterének végleges kialakítása.
A rehabilitációs intézet bevonása az egészségügyi és a medicalwellnes szolgáltatásunkba
hatalmas lehetőséget kínál pénzügyi és turisztikai téren egyaránt.
I.5. Egészség és sportnevelés
Világszerte ismert és elfogadott tény, hogy a sport kiemelt szerepet játszik az egészséges
életmódra való nevelésben, az aktív és sikeres szellemi teljesítőképesség megtartásában.
A tanulók egészségi állapotára és kondíciójára vonatkozó legfrissebb felmérések
egyértelműen bizonyítják, hogy még az emeltszintű testnevelés típusú képzésre járó 7-18 éves
korosztály kondíciója is csak a 25-30 évvel ezelőtti átlagos fizikai képességeknek megfelelő
szintű.
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A szülők és gyerekek egyaránt, de az iskola is csapdahelyzetbe került. Hiába az
óraszámemelés, nincs előrelépés. Tehát TARTALMI KORREKCIÓ kell! (Igaz ez más
kompetencia területekre is, lásd PISA felmérés!)
Ezek ismeretében bizonyosan látható, hogy már nem „testnevelésről”, hanem „egészség- és
sportnevelés” tantárgyról kell beszélni.
Ezt csak úgy tehetjük meg, ha már az órai keretek közé is „bevisszük” az edzéselvű képzést!
Az ember életét (egészségét és állóképességét) alapvetően meghatározó szenzitív
időszakokban kell a lehető legoptimálisabb terheléseket biztosítani!
Az ismeretközlés nem egyenlő a kondicionálással, ezért az egészég- és sportnevelés óra
mérhető fejlődést kell, hogy mutasson az egyéni terhelési szintekben.
Nem tehető fel (csírájában rossz!) az a kérdés, hogy a gyermekeink sportoljanak, vagy
tanuljanak.

Csak egyfajta érv létezhet: az egyéni képességeknek megfelelően sportolva – tehát
EGÉSZSÉGESEN ÉLVE, a legjobb tudásunk szerint tanulva megalapozni a jövőnket!
A termálfürdő rendelkezik egy 25 m-es sportmedencével és egy gyermek tanmedencével.
A kistérségi úszásoktatás kistérségi önkormányzati normatíva alapján történő támogatásának
kidolgozásával újszerű, de már régóta hiányzó szolgáltatási lehetőség nyílik. Az úszásoktatás
nem kötelező önkormányzati feladat, de véleményem szerint az egészség- és sportnevelési
órák programjába beépítve célként kell megfogalmaznunk, hogy valamennyi gyermekünk
megbarátkozzon e közeggel.
Sajnos az alsó tagozaton tanulók – ma már láthatóan hibás döntés miatt – nem tudnak az
életkoruknak megfelelő tornateremben mozogni. Egyik legsürgetőbb feladatunk ezen a téren
megfelelő pályázaton való indulás lehetőségének kihasználása.
A Széchenyi István Iskola, a Termálfürdő, a Városi Sporttelep, a Rába és az Alpokalja Motel
által határolt terület egy európai szintű rekreációs és sportközponttá nőheti ki magát, amely az
idegenforgalmi célkitűzések mellett képes bevételszerzésre is. Ezért a sporttal foglalkozó
szakembereink bevonásával egy fejlesztési tervet kell kidolgoznunk ezen mintegy 10 Ha-os
terület és az ingatlanok sportirányú felhasználási lehetőségének kiaknázására.
I.6. A tudás és kultúra társadalma – Intelligens növekedés
A gazdasági tevékenységek rendszerét nagymértékben befolyásolják az információs
technológiák elterjedése által megszerezhető adatok, információk és ismeretek.
Térségünk lakóinak is maximális lehetőséget kell biztosítanunk az elkövetkezendő években az
információs eszközök elfogadására és használatára. Szentgotthárdnak egy vezető és
példaértékű szerepet kell vállalnia az informatikai és kommunikációs eszközök tudatos
alkalmazása és felhasználása terén.
Önkormányzatunk már hozzáfogott egy úgynevezett „intelligens város” koncepció
megvalósításához. Az évekkel ezelőtti útkeresés azonban megtorpant: korszerűtlen
eszközöket, elavult eljárásokat, számos biztonsági rést és kihasználatlan lehetőséget rejt a
jelenlegi rendszer. Továbblépünk egy, a mai igényeknek megfelelő szintű, sőt egyes
elemeiben példaértékű megoldás irányába, amely ráadásul messze nem igényel olyan
forrásokat, amelyből a kétes hatékonyságú fejlesztés néhány éve megvalósult.
Az új programmal már nem csak elnevezésében, hanem tartalmában is valódi „intelligens
város” jön létre. Intézményeink IT-költségeinek racionalizálása, összekapcsolásuk révén
működésük átláthatósága, korszerű városi hálózat megalkotása: ezek a feladatok lesznek az
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alapjai az olyan megoldások megvalósításának, amelyek az itt élők komfortérzetének
növekedéséhez fognak nagyban hozzájárulni – ráadásul a rendszer jelenlegi fenntartási
költségeinek csökkenésével. Olyan színvonalú fejlesztés előtt állunk, amely a szigorúan vett
informatikai előnyök mellett környezetvédelmi, kommunikációs, városmarketing, sőt
bűnmegelőzési igényeket is kielégít.
I.7. Új intézményirányítási rendszer – az oktatási és képzési formák összehangolása,
fejlesztése
A Kormány célként határozta meg, hogy a szakmai képzés szerkezete, a kibocsátott tanulók
száma és felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a
munkaerőpiac igényeihez, az iskola piacképes tudást adjon a tanulók számára.
A rendszer eredményeképpen a szakképzett és tényleges – többi ország által is elfogadott –
tudással rendelkező munkaerő szabad áramlása jön létre, amely által növekedhet a
vállalkozások versenyképessége is makro-regionális szinten.
Azonos tudással rendelkező szakmunkások kerülnének ki az iskolákból, aminek
eredményeképpen a határokon átívelő cégvándorlás könnyebbé válna, hiszen mindenki
tisztában lenne azzal, hogy adott országban milyen tudással és képességekkel rendelkezik a
munkaerő. Ezáltal növekedne a befektetői tőke beáramlása, és a makro-regionális térség
tudás- és képességbázisára alapozva élvezhetne előnyt az olcsó távol-keleti gyártókkal
szemben.
Az Új Széchenyi Terv a gazdaságpolitika lehetséges eszközei között első helyen említi a
szakképzést, hangsúlyozva, hogy erősíteni, ösztönözni kell a munkáltatók aktívabb
szerepvállalását a szakképzésben. A „Foglalkoztatás” fejezeten belül konkrétan megnevezésre
kerül a duális rendszer átvételének szükségessége.
Kapcsolattartás a megvalósításhoz: - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
- VOSZ.
K+F stratégia. Felsőfokú végzettség Szentgotthárdon. Mérnökasszisztens képzés indítása és
költségvetési támogatása
Az általános és középiskolai képzési szisztémában a 8 osztályos gimnáziumi és a
4 évfolyamos gimnáziumi speciális oktatás átalakítása várható. Jelenleg nem tervezhető, de a
közeljövőben kormányzati iránymutatások alapján össze kell hangolnunk gyermekeinknek az
5. évfolyam felett történő oktatását, hiszen mindenképpen fontos célunk a fiatalok
Szentgotthárdhoz való kötődésének további fenntartása.
Az alapfokú művészeti oktatással foglalkozó tagintézményünk szabályozási és finanszírozási
rendszere átalakul, ezáltal az állami kötelezettségek a normatíva biztosítása terén sajnos
csökkennek. Vizsgáljuk meg, hogyan lehetne térségi szinten szervezni az alapfokú művészeti
oktatást városunk intézményének hosszú távú fenntarthatósága érdekében. A táncoktatást az
intézmény keretei között lenne célszerű megoldani.
Feltétlenül szükségesnek tartom oktatási intézményeink eszközbővítésének biztosítását, ezért
ösztönözni kell intézményvezetőinket, hogy az új intézményirányítási rendszer
felállításával, kistérségi oktatási normatíva optimális felhasználásával egy reális 4 éves
eszközbeszerzési terv készüljön. Az intézmények állapotának figyelembevételével a
folyamatos karbantartási és felújítási munkákat kötelességünk támogatni.
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I.8. Az idegennyelv-oktatás alapkövetelményének jelentős növelése
A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban középfokú nyelvvizsgaközpont működik.
Azt hiszem, nem kell hangsúlyozni a nyelvtudás fontosságát, viszont a következő időszakban
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni pedagógusainknak a beszéd centrikus, gyakorlatias
nyelvoktatásra. Tudomásul kell venni a német nyelv mellett az angol nyelvoktatás szakképzési
fontosságát. Szakembereinknek ki kell dolgozni az ide vonatkozó elképzeléseket, módszertani
útmutatókat.
A nemzetiségi nyelvoktatásra jelentkező diákokat az önkormányzat az állami támogatáson
felül is köteles támogatni, beleértve az esetleges csoportbontások kiadásait is.
I.9. Társadalmi versenyképesség
Tény, hogy az utóbbi évek egyik látványos eredménye, hogy Szentgotthárdon megerősödött a
civil társadalom. A lakossági összefogást a társadalomban a civil szervezetek jelenítik meg,
ezeken keresztül jelennek meg az állampolgári vélemények, ezek összesítik és képviselik a
leghatékonyabban az álláspontokat.
Ez a civil társadalom egy komoly, nagy erő, melyet az önkormányzatnak ki kell használnia.
Alapvetően az önkormányzat és a civil szervezetek közös tőről fakadnak, még ha funkcióik,
működési jellemzőik eltérőek is. Mindkét szerveződési formának a civil társadalom nyújt
hátteret, erőforrást és legitimációs bázist. Ezért nem vitatható, hogy az önkormányzat és a
civil szervezetek egymás természetes szövetségesei kell, hogy legyenek. Kapcsolatuk és
együttműködésük minősége jelentősen befolyásolhatja a város fejlődését, a Szentgotthárdon
élők elégedettségét lakóhelyük közösségi életével. Természetesen rengeteg a tennivaló.
A programokhoz, fejlődéshez anyagi források kellenek, valamint sok lelkes, tettre kész, céljai
megvalósítására elhivatottságot érző önkéntes, továbbá az önkéntesek munkáját megbecsülő
és elismerő városvezetés.
A Szentgotthárdi Civil Fórummal a város és a kistérség civil szervezeteit összefogó,
érdekeikért fellépő szövetséggel kialakított partneri viszony nagyban szolgálja e célok
megvalósulását. Ez az együttműködés húzóerőként és példaképpen jelenik meg a többi
település számára. Van hova fordulni tapasztalatért, segítségért, ami által a települések közötti
kapcsolat idővel együttműködéssé alakul.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy további önkormányzati feladatokat adjunk át azoknak a
szervezeteknek, akik magukénak érzik az adott területet, felelősséget vállalnak annak
működtetéséért.
I.10. Adópolitika
Városunk rendkívül nehéz, speciális helyzetben van, hiszen lakosságszámát tekintve az
országos átlaghoz képest magas helyi adóbevételi képességgel rendelkezünk. Ezért évek óta
100 milliós nagyságban csökkentik a normatíváinkat. Ezen a tendencián sokat segített ugyan
intézményeink kistérségi formába történő átszervezése, de még mindig terhel bennünket az a
tény, hogy nem a konkrét adóbevételeinket, hanem bevételi képességeinket veszik figyelembe.
Az adóbevételek növekedésével számolhatunk a városban megvalósuló ipari fejlesztések
eredményeként, mely foglalkoztatás növekedéssel és árbevétel növekedéssel párosul.
Adópolitikai szempontból is fontosak a turizmusfejlesztés irányában tett lépések, melyek az
idegenforgalmi adó növekedését eredményezik. Fontos feladat az adóellenőrzések
kiterjesztése, az adófizetési morál romlásának elkerülése és a kintlévőségek csökkentése.
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Amennyiben az adóerősség számítás továbbra sem változik, úgy új adók bevezetésén kell
gondolkodnunk.
I.11. A közigazgatás
Az egész magyar közigazgatási rendszer – és így Szentgotthárdé is – átalakítás előtt áll, amire
az önkormányzatnak közvetlen ráhatása valószínűleg nem lesz. Elérendő célt azonban ki kell
tűzni ezen a területen is, ez pedig annyi, hogy amennyiben közigazgatási átszervezés történik,
Szentgotthárd közigazgatási központ legyen illetve maradjon. Ha járási rendszer alakul ki,
akkor járási közigazgatási központként, ha a közigazgatás alapegysége más, pl. a kistérség
lesz, akkor pedig kistérségi közigazgatási központként.
- El kell érni, hogy a leendő közigazgatási átalakításnál Szentgotthárd mindenképpen járási
központ legyen,
-A közigazgatási határok kialakításánál vegyék számításba az Őrségi Nemzeti Park
területén elhelyezkedő településekkel való közös közigazgatási egység megteremtésének a
lehetőségét,
- a lobbierőben azt kell kihangsúlyozni, hogy a leendő szentgotthárdi járás olyan járás, ahol
nemzetiségiek laknak, mégpedig a szlovén nemzetiség mely csak itt él, illetve itt élnek
németek is, így az ő érdekük is azt kívánja, hogy járási rendszer esetén is ebben a
közigazgatási közegben maradhassanak.
A közigazgatási változások közepette is meg kell tartani a szentgotthárdi okmányirodát.
A szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal továbbra is a kistérség munkaszervezete kell, hogy
maradjon.
A helyi közigazgatás a jelen pillanatban megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik, amit legalább a jelenlegi szintem meg kell tartani.

II. Ipar és gazdaság - Fenntartható növekedés
II.1. Munkahelyteremtés
Az Opel alapkőletételével elindult az a folyamat, amely 831+200 munkahely létrehozását
irányozza elő 2014 végére. Ehhez garancia az 5,5 milliárd forintnyi állami támogatás.
Párhuzamosan épül az Allison beruházása is. A könnyűipar területén az olasz érdekeltségű
üzemek tartják, vagy kis mértékben fejlesztik is beruházásaikat. Előrehaladott tárgyalások
folynak egy 5000 adagos konyhai beruházásról. Mindezek ismeretében az önkormányzat
kötelessége a munkaerő képzése, átképzése (felnőttképzés). Ez a folyamat komoly anyagi
terhet is jelent számunkra. Meg kell szerveznünk a duális szakképzés minél hamarabbi
bevezetését.

II.2 Az iparterületek tulajdonviszonyainak vizsgálata
Megoldásra váró feladat, hogy az ipari területek számunkra előnytelen szerződéseit
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felülvizsgáljuk. Ebbe a körbe tartoznak az ipari parki tulajdonviszonyok is.
A határon átnyúló közös ipari parki konstrukció bebizonyította, hogy számunkra egyoldalúan
előnytelen elemeket tartalmaz. Ki kell dolgoznunk az egyenlőtlenség megszüntetése
érdekében szóba jöhető megoldásokat, és tárgyalásokat kell kezdeményeznünk ez irányban.
Nem hagyhatjuk, hogy a Burgenlandi szabályozás teljesen figyelmen kívül hagyja az
építménymagasság, tevékenységi korlát és az elvárt környezetvédelmi biztonság kritériumait.
Ne fordulhasson elő, hogy olyan üzemek kezdhessék meg termelésüket, amelyek
tevékenysége ellentétes az itt élők érdekeivel.
Az elhagyott iparterületek rekultivációja és újrahasznosítása az önkormányzat elemi érdeke.
II.3 Az idegenforgalom versenyképességének javítása
A település legfőbb turisztikai vonzereje az élmény- és wellness fürdő (St. Gotthard Spa &
Wellness), amely 645 méteres mélységből feltörő, 34,5 °C hőmérsékletű termálvízre épült.
Az önkormányzati tulajdonú fürdő 2007-ben nyitotta meg kapuit, általa a város jövőjének
egyik meghatározó pillérévé vált az idegenforgalom. Szentgotthárd termálvize, a
nemzetközileg is egyre fontosabb és jövedelmezőbb egészségturizmus, a gazdag táji és
természeti környezet többek között az ökoturizmus, a sportturizmus és sok más fejlesztés
lehetőségét biztosítja.
Megalakítjuk a Szentgotthárd térségi TDM-et, melynek tagja kell, hogy legyen az összes
szállásadó, étteremtulajdonos és mindazok, akik a térségünkben turisztikai területen
érdekeltek.
A Gotthárd-Therm Kft-nek fő feladata (a fürdő legmagasabb szintű működtetése) mellett
kötelessége, hogy a térség turisztikai vonzerejét is növelje. Továbbá feladata, hogy a cég
keretén belül ellásson minden szakmai tevékenységet Szentgotthárd és térsége
turizmusfejlesztésért. Az új TDM meghatározó egysége kell, hogy legyen.
Lehetséges fejlesztési irányok:
Egészségturizmus integrált fejlesztése
Ökoturizmus feltétel- és eszközrendszerének fejlesztése
Kulturális turizmus fejlesztése
Család-barát regionális desztináció fejlesztés
Ifjúsági turisztikai kínálat bővítése
Senior turizmus feltételrendszerének fejlesztése
Falusi turizmus fejlesztése
Aktív turizmus fejlesztése; bakancsos, kerékpár, vízi turizmus fejlesztése
Helyi termékek, gasztronómia fejlesztése
Hivatásturizmus fejlesztése
Szakrális, vallási turizmus fejlesztése
II.4. A közlekedés
Az infrastruktúra továbbfejlesztése
A jelenlegi pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy az utak kismértékű
karbantartásán, javításán túl megfelelő forrást biztosítsunk a rendkívül rossz állapotú utak
felújítására. Meglátásom szerint az erre a célra elkülönített összeget növelni kell úgy, hogy
abból egy kisebb – évente mindig más – szakasz teljesen elkészüljön. Az utak karbantartása
mellett biztosítsunk forrást a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében a járdák
felújítására is.
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Kidolgozzuk az épülő S (M) 8-as út keleti-nyugati csatlakozásának végleges megoldási
lehetőségét, amely reményeink szerin 2013-tól épülni fog.

A vasúti közlekedésfejlesztés
A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV részére történő átadása óriási
fejlődést indukált a vasútvonal korszerűsítésében. Az alépítményi pályaszerkezet
korszerűsítése és a pályavillamosítás mellett elérjük, hogy a GYSEV és a VASI VOLÁN
partner legyen az állomás melletti terület átalakításában oly módon, hogy az autóbuszpályaudvar odaköltöztetése megoldható legyen. Ezzel egy helyre tudjuk koncentrálni a térségi
közlekedési végpontokat, felszabadítva a Kaszagyár melletti területet, ahol egy esztétikus,
modern belvárosi központ fog kialakulni.
II.5. Természet- és környezetvédelem
A legfőbb célkitűzések a következők:
1) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése;
2) energiahatékonyság és energiatakarékosság növelése;
3) növényborítottság növelése az üvegházhatású gázok megkötésére;
4) a kedvezőtlen hatások elleni védekezési rendszer hatékonyságának fejlesztése.
E négy prioritást figyelembe véve azonban sajnos folyamatosan napirenden kell tartani az
Ausztriából érkező szennyezések, a Rába-habzás végleges megszüntetését és a tervezett
hulladékégető építési helyszínének megváltoztatását.
A környezetvédelemmel kapcsolatos infrastrukturális fejlesztési kötelezettségünk valamennyi
városrészünkben a szennyvízhálózat kiépítése.

III. Településfejlesztés, térségközpont - fenntartható fejlődés
III.1. Fejlesztési célok
A négyéves ciklus végére elodázhatatlan feladatunk városunk rendezési tervének egységes
átdolgozása. A jelenleg érvényben lévő a 2004-2014 időszakra szól.
A településrendezési terv a Képviselő-testület által meghatározandó településfejlesztési
koncepcióban rögzített településpolitikai célkitűzések, fejlesztési elképzelések alapján
készüljön. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat jóváhagyása a település építési
tevékenységeinek jogi kereteit adják, ez a legmagasabb szintű helyi építési jogforrás.
Építésügy:
A város településszerkezeti terve 2004-ben került elfogadásra. Az építési törvény szerint
legalább 10 éven belül felül kell vizsgálni. A választási ciklusidőben a meglévő,
elfogadott tervre még alapozhatunk, de az előkészítést 2013-tól el kell kezdeni.
A terv tartalmazza a településfejlesztési lehetőségeket, az ingatlanfejlesztési
elképzeléseket.
A fejlesztési igények elsősorban a lakóterületek biztosításában, a fürdő környezetében
további szálláslehetőségek biztosításában jelentkeznek.
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Lakásépítésekre tervezett területek:
Rábakethely és Máriaújfalu városrészek közötti területek beépíthetősége. A területre
szabályozási terv készült. A lakóterület kialakítása ütemezhető az igények függvényében.
Akasztópart dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe
van. A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal.
Hátránya, hogy a beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű
szükségletét vizsgálva kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő
víznyomás a területen egyelőre nem biztosított.
Volt téglagyári terület. Lakóövezetként van kijelölve, a beépítéshez szabályozási terv
készítendő. 4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy
magántulajdonban van.
József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület,
önkormányzati és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne
lehetőség.
Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által
behatárolt területen zöldövezeti, kellemes lakóházak építése történhet. Szabályozási tervet
készíteni kell.
Szállásépületek építési lehetőségei:
Alapvetően az István király utca végén, a Rába-folyó és a meglévő lakóterület között
képzelhető el. A terület jelenleg még árterület. Az árvízvédelem biztosításával több, mint
4 hektár területen lehetne a jelenleg érvényes szabályozási terv szerint üdülőövezetben
építhető építményekben gondolkodni.
A volt strand területe is alkalmas lenne akár szállásjellegű épületek építésére.
A területfejlesztési elképzelések között a helyi igények szerinti termelői piac helyének
meghatározása lenne kívánatos.
Fontos cél a volt kaszagyári terület rekultivációja és korszerű hasznosításának elindítása.
A területet önkormányzatunk csak egy befektető partnerrel konzorciumba tömörülve közösen
alakíthatja át. Uniós pályázati lehetőségeket kell keresnünk a szennyezett területek
környezetvédelmi tehermentesítésére, rekultivációjára.
Közterületek:
Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek karbantartására éves időbeosztással, a civil
szervezetek közreműködésével kell tervet készíteni. Fontos feladat a játszóterek felújításának
folytatása. A városrészeinkhez hasonlóan magánterületű ingatlanok közvetlen
szomszédságában lévő közterületek karbantartásában a belvárosi területeken is kérjük fel
lakosságunkat a közreműködésre.
III.2. A földrajzi fekvésből adódó előnyök – kistérségi központ
Szentgotthárd egyedi földrajzi fekvése az európai uniós csatlakozást követően a határok
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megszűnésével újabb lehetőséget biztosít számunkra. A megszűnt határ menti térségekkel
szoros kulturális, sport és idegenforgalom szervezési kapcsolatokat kell folytatnunk, hogy a
hozzánk érkező vendégek, turisták számát növelni tudjuk.
A legnyugatibb magyar városként a testvérvárosi kapcsolatok valós fenntartása is fontos
szempont, de az eddigi kapcsolatokat felül kell vizsgálni. A földrajzilag nagyon távol eső
városok helyett közelebbi és a kapcsolatban aktívan résztvevő partnereket kell keresni.
Meggyőződésem, hogy uniós pályázati lehetőségek új irányokat jelölhetnek ki az
együttműködés terén.
Az intézményeink egy részének kistérségi szinten való működtetése a kistérségi központtá
történő kialakításnak első lépése volt. Tovább kell folytatnunk a környék 15 településével való
szoros együttműködési területek bővítését. Valamennyi polgármestert meg kell győznünk
arról, hogy a közös tevékenység ezeken a területeken az egyes önkormányzatoknak is előnyös
lehet. El kell fogadtatnunk, hogy valamennyi hazai és európai pályázati megítélés a települési
összefogást részesíti előnyben, és ezzel a kis település esélyei is lényegesen nagyobbak
lesznek. Ebbe az egységbe lehetőleg minél több muravidéki és dél-burgenlandi települést is be
kell vonni.
A kistérségi feladatellátásnál azokon a területeken, ahol biztosan tudjuk, hogy a kistérségi
feladatátvállalás finanszírozási lehetősége jobb feltételeket biztosít, kötelességünk, hogy
elfogadtassuk a kistérség demokratikus döntési mechanizmusával az átvállalás
szükségszerűségét. A közigazgatás várható átszervezése reményeim szerint meg fogja
erősíteni a város központi szerepét a feladatellátás területén. Ugyanakkor a kistelepülések
identitás-megőrzése is erősödni fog.
III.3. Nemzetiségi politika
A program bevezető szakaszában említettem, hogy a „HÁROM RÉGIÓ LEENDŐ
KÖZPONTJAKÉNT csakis a közösen kialakított út a járható!” Ennek érdekében mindent el
fogunk követni, hogy a szlovén és a német kisebbséghez tartozók a lehető legmagasabb
szinten ápolhassák kultúrájukat.
A nemzetiségi oktatás támogatásán túl segíteni kell több program megvalósulását is, többek
között:
- Rábafüzesen német információs központ végleges kialakítása a Széll Kálmán Terv
Megújuló Energiák Háza projekt keretén belül;
- Szlovén Információs és Kulturális Központban működő művésztábor támogatása, galéria
kialakítása pályázati forrás bevonásával.
III. 4. Idegenforgalom
Gyógy- és Wellness turizmus
A fürdő megnyitása óta eltelt időszak tapasztalatait felhasználva újra kell gondolni a fürdő
pozicionálását. Meg kell határozni, hogy a létesítmény melyik célcsoport igényeit képes a
legkedvezőbb módon kielégíteni, milyen szolgáltatásokat kell megszüntetni, esetleg
bevezetni. Ebben az évszakokat, illetve a hét napjait illetően eltérések lehetnek.
Ősztől tavaszig a hét első öt napján az idősebb vendégkört, hétvégén és nyáron pedig a
fiatalabb, családos vendégkört kell megcélozni.
A szolgáltatásokat ki kell egészíteni rendezvényekkel, éjszakai programokkal, valamint
elsősorban az ipari park számára összeállított különleges csomagokkal.
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Az már látható, hogy a gyógyászati tevékenységet át kell szervezni. Azokat a
gyógykezeléseket, szolgáltatásokat, melyek a gyógyvízre, balneoterápiára alapoznak, meg kell
szüntetni, hiszen gyógyvíz és hagyományok nélkül ez a szolgáltatás nem piacképes. Ebben a
szegmensben nagy a verseny, amelyben a fürdő nem tud eredményes lenni.
E
szolgáltatások helyett olyan wellness, illetve medical wellness szolgáltatásokat kell bevezetni,
melyek egyediek, versenyképesek, üzletileg előnyösek.
Foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy a nyári befogadóképességet, árbevételt milyen
módon lehet növelni. Meg kell vizsgálni a strand bővítésének, fejlesztésének lehetőségét is.
Ehhez terület, illetve pénzügyi forrás szükséges, melyek rendelkezésre állását célszerű
megvizsgálni. Hasonló módon tanulmányozni kell egy akár saját tulajdonú és üzemeltetésű
kemping létesítését is, melyek a Gotthárd-Therm Kft. üzleti eredményét jelentős mértékben
javíthatják.
Fontos a jó és hatékony együttműködés a városban lévő szállásadókkal, kiemelten a fürdő
szomszédságában lévő szállodával. Össze kell hangolni bizonyos üzemeltetési és szolgáltatási
kérdéseket, továbbá közös marketing is szükséges, illetve nagyon hatékony lehet.
A marketingfeladatokat a várossal, illetve a turizmus szereplőivel közösen kell meghatározni
és végezni.
Törekedni kell arra, hogy a város és a városkörnyék turizmusban érintett szolgáltatói között a
város bevonásával párbeszéd alakuljon ki, hogy egymás problémáit, érdekeit megismerve
olyan döntések születhessenek, melyek a városba érkezők magas színvonalú kiszolgálását,
ezen keresztül a város és a szolgáltatók érdekeit is lehetővé teszik.
A szállodák megjelenésével nem csak napi, ingázó vendégek érkeznek, hanem olyanok is,
akik több éjszakát is eltöltenek. Annak érdekében, hogy ők elégedettek legyenek és minél több
pénzt elköltsenek, a városnak, a szolgáltatásoknak, az embereknek turistabarátnak kell lenniük
– ezért még sokat kell tenni. Fontos az is, hogy a különböző rendezvények, programok
megszervezése is összehangoltan, a közös érdekeket szolgálva kerüljenek megrendezésre.
Konferencia turizmus, kulturális kínálat
A fürdő melletti Gotth’Art Hotel rendelkezik egy nagy befogadóképességű
rendezvényteremmel. Ez lehetővé teszi konferenciák szervezését, rendezvények megtartását.
Az ebben rejlő lehetőségeket minél jobban ki kell használni, hiszen az ilyen rendezvények az
egész város életére kihatnak.
Célszerű olyan kulturális rendezvényeket megszervezni, melyek hagyományteremtők és
egyedi vonzerővel rendelkeznek. Be kell kapcsolódni az európai konferencia turizmus
vérkeringésébe.
A rendezvények megszervezésekor törekedni kell arra, hogy minden évszakban legyenek
olyan események, melyek vonzzák a turistákat, illetve az ott tartózkodók szórakozását,
kikapcsolódását szolgálják. Ezeket a programokat részben a városban, részben a környéken
(pl. Őrség) célszerű megrendezni. Ennek megszervezésébe, kitalálásába be kell vonni a
turizmus szereplőit is, össze kell hangolni a lehetőségeket, adottságokat, érdekeket.
Fentiekből is látszik, hogy szükséges volna egy olyan szervezet felállítása, mely az említett
célokat szolgálja, a feladatokat és érdekeket összehangolja. Ez működhet klubrendszerben, de
nemcsak egy városi TDM felállításának lehetőségét, hanem egy térségi TDM létrehozását is
érdemes vizsgálni.
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Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-95/2011. szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én 15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
95/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Társadalmi, gazdasági programja 2011-2014. című előterjesztést a jelen
határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy
- egészüljön ki a KEOP-2011-4.4.0 pályázati lehetőséggel, nevezetesen a kisvízierőmű
megvalósíthatóságával,
- el kell érni, hogy a leendő közigazgatási átalakításnál Szentgotthárd mindenképpen járási
központ legyen
- a közigazgatási határok kialakításánál vegyék számításba az Őrségi Nemzeti Park
területén elhelyezkedő településekkel való közös közigazgatási egység megteremtésének a
lehetőségét,
- a lobbierőben azt kell kihangsúlyozni, hogy a leendő szentgotthárdi járás olyan járás, ahol
nemzetiségiek laknak, mégpedig a szlovén nemzetiség mely csak itt él, illetve itt élnek
németek is, így az ő érdekük is azt kívánja, hogy járási rendszer esetén is ebben a
közigazgatási közegben maradhassanak.
Felelős: a kihirdetésért Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 14-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Városrészi Önkormányzatok támogatási kérelmei a Civil- és városrészi alapból.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 274/2010. számú határozatával
„Civil- és városrészi alap”-nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) hozott
létre a Képviselő-testület öt képviselő tagjának, valamint Szentgotthárd város
alpolgármesterének tiszteletdíjának, illetve Szentgotthárd város polgármesterének
költségátalányának egy részéről történő lemondása eredményeként céltartalékba helyezett
összegből. Az Alap többek között a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok
elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. A 304/2010. sz. határozatával a Képviselőtestület elfogadta a 1.sz. melléklet szerinti az Alap felosztásáról szóló Szabályzatot is.
Városrészi Önkormányzatok kérelmei
A hét városrészi önkormányzat az alábbi írásbeli kérelmekkel fordul a Tisztelt Képviselőtestület felé:
a) a Farkasfai Városrészi Önkormányzat a „Farkasfa Jövőjéért Egyesület” részére az
augusztus 13.-i Falunap megrendezéséhez kér 50.000,- Ft támogatást , az október 15-i
Idősek Napjára pedig 30.000.-Ft összeget. (2. sz. melléklet); Összesen igényelt összeg:
80.000 Ft
b) a Máriaujfalui Városrészi Önkormányzat a Máriaujfaluért Egyesület támogatására kér
összesen
410 .000,- Ft támogatást a következő bontásba:
-Virágosítás (április hónapban) :60.000 Ft
-Falunap (szeptember hónapban):200.000 Ft
-Idősek Karácsonya(december hónapban: 150.000 Ft
Továbbá támogatást kér a Sportegyesület részére összesen 710.000,-Ft összegben a
következők szerint:
- Labdarúgó háló : 160.000 Ft
- Felszerelés, működési költség : 200.000 Ft
- Fűnyíró traktor: 350.000 Ft
(3. sz. melléklet);
Összesen igényelt összeg: 2.120.000 Ft
c) a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelme a következő:
májusfa kitáncolás, néptánctalálkozó
100.000 Ft
nemzetközi labdarúgó torna
100.000 Ft
falunap, nemzetközi tűzoltó, dalos és sporttalálkozó
350.000 Ft
idősek karácsonya, ajándékozás és vacsora
150.000 Ft
( a rendezvények pontos költségvetése tervezés alatt van )
A volt városrészi óvoda játszótéri elemeinek áthelyezését kérjük támogatni azzal, hogy azokat
művelődési ház mögött lévő játszótérre telepíthessük. A városrész virágosításához, a szobor
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rendbetételéhez és a kultúrház felújításához 300.000 Ft támogatást kérünk. A virágosítást és a
festést, valamint a karbantartást a városrészen élők társadalmi munkában végzik el. A pénzt virágok,
festékek és szerszámok vásárlására kéri az Önkormányzat. A patakhidakat és az oszlopokat
szeretnénk virággal díszíteni. Ugyancsak a városrész lakosságának a felajánlása, a volt tűzifaszéntároló és W.C. lebontása, a terület rekultivációja és parkosítása a játszótér bővítéséhez kell.

A RÁBATÓTFALU SE ahhoz, hogy továbbra is kiválóan szerepeljen a megyei I. osztályban és
működése biztosított legyen, 400.000 Ft támogatást kér. Az öltöző állagmegóvása, energiaköltsége
még így is a játékosok, szüleik zsebét terhelik. Lehetőségként felmerült, hogy sporttelep területén
lévő patakmeder tisztításához a Nyu.Du.Viz.Ig. anyagi támogatást biztosíthatna. (4. sz.

melléklet);
Összesen

igényelt

összeg:

1.400.000 Ft
d) A Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata a következő rendezvényre kér támogatást
a
Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a SZEMLE Egyesület támogatására.
Zsidai-daj-daj
Tervezet időpont: Június-Július, 2011
Szervező: ZSÖTE
A zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ZSÖTE) hagyományos rendezvénye, környékbeli
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és helyiek részvételével.
Adventi ünnepség
Tervezet időpont: December, 2011
Szervező: ZSÖTE és SZEMLE egyesületek
Karácsonyfa állítás, betlehem készítés, forraltbor és szeretetvendégség a zsidai kultúrház előtt.
Hagyományos rendezvény.
A rendezvények tervezet összköltsége: 120.000Ft.
(5. sz. melléklet).
120.000 Ft

Összesen igényelt összeg:

e.) A Rábafüzesi Városrész Önkormányzata a
-Német Kisebbségi Önkormányzat részére a
-- A NKÖ Szentgotthárd-Rábafüzes az 5..NNGY-ra 15.000 Ft támogatást kér a
gyermekek megvendégelésére .Elszámolás hitelesített számlamásolattal és írásos
dokumentációval
-- 2011 július 4-8 között az NKÖ Szentgotthárd-Rábafüzes , Móra Ferenc Városi
Könyvtár és rábafüzesi Fiókkönyvtár által a Magyarországi Hianzek Honismereti, Kézműves
és Olvasó Tábor
megszervezésére maximum 20.000 Ft-ot kér. A konkrét összegre a jelentkezések
beérkezései után kb.június elején derül fény.
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-- Továbbá Czuczainé Skapper Hildával a német nyelvtanárok munkaközösség
vezetőjével egyeztetve kéri Német Kisebbségi Önkormányzat, hogy a SZOI német
nemzetiségi osztályaiban tanuló diákok számára, akik részt kívánnak venni az idei Vas
Megyei Német Nemzetiségi Német Nyelvtáboron, melyet a Vas és Zala megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége szervez, idén 25. alkalommal, részvételi díj
kiegészítésének hozzájárulását biztosítani sziveskedjék. A részvételi díj hozzájárulás tavaly
10.000 Ft volt diákonként és öt diák vett részt Szentgotthárdról. 2011.évben max. 6 fő vesz
részt, mely 60.000 Ft-ot jelent. A tábor tervezett kezdete 2011.június 25.
Elszámolás a Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas és Zala megyei szövetsége az
összegről számlát állít ki.
- A Rábafüzesért Egyesület számára a
-- Rába-menti kulturális fesztiválra (Időpontja. 2011. július 2. Helye: Rábafüzes,
sportpálya)
a civil alapból igényelt támogatás:A színpad és a hangosítás bérlése: 76.250 Ft;
-- Idősek karácsonyára (Időpontja: 2011. december 17.Helyszíne: Az egyesület
székhelye,
Kodály Z. u. 11. a civil alapból igényelt támogatás:
Ajándékcsomag a 70 éven felülieknek: 60.000 Ft;
-- Önkéntes munka a székhely épület szépítésére; Az egyesület székhelyeként
bejegyzett épület
nagytermének kifestése, az udvar füvesítése az egyesület 2011. évi programjában
szerepel.
A civil alapból igényelt támogatás festésre, füvesítésre: 25.000 Ft.
( 6.sz. melléklet)
Összesen igényelt összeg:
256.000 Ft
f.) A Jakabháza Városrész Önkormányzata ,a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület
- ismét tervezi a városrészi közterületek virágosítását, majd a virágtartók folyamatos
gondozását,
ápolását. Palánták, virágföld, tápoldatok és egyéb szükséges anyagok beszerzéséhez,
cseréjéhez,
javításához kér 20.000 Ft támogatást.
Év közben az egyesület több közösségépítő városrészi rendezvényt szervez. Ezek
közül a
„Nyugdíjasok Karácsonyi Műsora” költségeihez szeretnének kérni 30.000 Ft
támogatást.
( 7.sz. melléklet)
Összesen igényelt összeg:
50.000 Ft
-

g.) A Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat az alábbi rendezvényekre kér támogatást:
- 1. Városrészi "falu-nap"
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2011. július második fele augusztus eleje . Kért támogatás 30000 Ft.
- 2. Adventi koncert a Rábakethelyi templomban
2011. november 26. Kért támogatás 35000 Ft.
- 3. Idősek Karácsonya
2011. december 04. Kért támogatás: 75000 Ft. (8.sz. melléklet)
- 4. Városrészünkben levő 2 játszótér játékainak felülvizsgálata, a homokozóba homok
beszerzése.
Kért támogatás 25000 Ft.
- 5. A Brenner János téren levő hősök emlékművéhez zászló beszerzése és a zászlórúd
megjavítása.
Kért támogatás 25000 Ft.
Összesen

igényelt

összeg:

190.000 Ft
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapba befolyt,
jelenleg felosztható összeg 2011. április 5.-i állapot szerint: 881.951.- Ft. A városrészi
önkormányzatoktól beérkezett kérelmek összege:3.216.250,- Ft.
A megkötésre kerülő szerződések mintáját a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Az anyag nagy formátuma miatt a mellékletek nem küldhetők ki, azok a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetők.!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap
keret terhére
a) a Szentgotthárd-Farkasfai Városrészi Önkormányzat …………………Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011…….;
b) a Szentgotthárd-Máriaujfalui Városrészi Önkormányzat ……………….Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. ……...;
c) a Szentgotthárd -Rábatótfalui Városrészi Önkormányzat ……………….Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. ………..;
d) a Szentgotthárd -Zsida- Zsidahegy Városrészi Önkormányzat……………… Ft-tal
támogatja, elszámolási határidő: 2011. ……...;
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e) a Szentgotthárd -Rábafüzesi Városrészi Önkormányzat……………… Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. ……...;
f.)a Szentgotthárd Jakabházi Városrészi Önkormányzat……………… Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. ……...;
g.) a Szentgotthárd-Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat……………… Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. ……....
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Városrészi Önkormányzatok elnökei
Civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Szentgotthárd, 2011.április 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. április 14-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Önkormányzati lap kiadása
Tisztelt Képviselő – testület!
Szentgotthárd megválasztott képviselőinek egy része saját tiszteletdíjuk, illetve
költségtérítésük egy részéről lemondva 2010. végén Civil szervezeteket és
városrészeket támogató Alapot hozott létre.
A legutóbbi testületi ülésen felmerült, hogy ennek keretében önkormányzati lap
kiadásával civil szervezetet bízzunk meg. A meghozott határozatunk így szólt:

66/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alapból
130.000.- Ft összeget elkülönít egy új, havonta 3000 példányban megjelenő, 8 oldalas,
fekete-fehér városi újság előállítással, kiadással és terjesztéssel kapcsolatos költségeire, az
első lapszám kiadásának fedezésére és felkéri a Szentgotthárdi Civil Fórumot, hogy vállalja
el a lapkiadással járó feladatokat.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Cziráky László, a Szentgotthárdi Civil Fórum elnöke
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
A lapkiadás kapcsán ismételten csatoljuk a márciusban már a T. Testület elé terjesztett levelet
(12. számú melléklet.)
Kezdeményezem, hogy a meghozott határozatainkat módosítsuk annak érdekében, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a városi lapot saját maga adja ki (tehát ne bízzuk azt
civil szervezetre). A lapkiadás forrása a képviselői tiszteletdíjakból képzett Alap legyen,
vagyis annak szabályzatát módosítsuk.
Ezeken túlmenően a lapkiadáshoz döntést kell hozni a következőkről:
- A lap neve
- A szerkesztés kérdései: Szerkesztőbizottság létrehozása; A főszerkesztő kiválasztása illetve
alkalmazásának jogi formája;
- A lapkiadás technikai részletei
- A lap nyomtatásának kérdései
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 274/2010. számú
határozatával elfogadott Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata
által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap
felosztásáról
Című dokumentumot a következőkkel egészíti ki:
a.) - A Szabályzat bevezető része a következő mondattal egészül ki: „… melyből elsősorban
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szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás”
b.) A Szabályzat a következő 3.4.) ponttal egészül ki:
- Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék
létrehozása.
- A Szabályzat 9.) pontja (A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai) a következők szerint
módosul.
Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket
nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, értékeli,
szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
A Szabályzat 10.) pontja (A Polgármester feladatai) első mondata a következők szerint
módosul:
A támogatási szerződéseket, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 66/2011. számú
határozatának 2.) pontját hatályon kívül helyezi.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete havonta megjelenő,
elsősorban Szentgotthárd város Önkormányzatának híreit tartalmazó lap kiadását határozza el.
Az első három lapszám költségei fedezeteként 130.000-130.000 Ft-ot biztosít biztosítanánk.
- A lap neve
- A Szerkesztőbizottság létrehozása;
- A főszerkesztő ……….. jogi formája: ………………….
- A lapkiadás technikai részletei: ……………….
- A lap nyomtatásának kérdései:
Felelős: Huszár Gábor
Határidő: azonnal
Szentgotthárd 2011. április 11.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
.
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Polgármester Úr megtisztelő felkérésére vázlatosan ajánlatot teszek a városi újság szerkesztésre,
megjelentetésére:
Laptervezet
A havonta megjelenő újság célja a város lakóinak széleskörű és korrekt tájékoztatása, az
önkormányzat tevékenységének ismertetése. Beszámolunk a gazdasági és kulturális élet
történéseiről, a közélet időszerű eseményeiről. Portrékat készítünk olyan emberekről, akik jelentős
szerepet töltenek be Szentgotthárd életében, bemutatjuk a városrészeket, játékot indítunk.
Szeretnénk, ha olvasóink valóban végigböngésznék az újságot.
Minden hónapban iparkodunk megtalálni és alaposan földolgozni azt a témát, ami a városban élőket
leginkább foglalkoztatja. A lakossági apróhirdetéseket ingyen közreadjuk.
Az újság 8 oldalas, fekete-fehér színben jelenne meg kezdetben, a figyelmet változatos tördeléssel
kívánjuk felkelteni.
3000 példány költsége:
- nyomda és papír költség
50 000,- Ft + ÁFA
- tördelés
15 000,- Ft + ÁFA
- terjesztés
5 000,- Ft + ÁFA
- szerkesztés, újságírói munka
60 000,- Ft + ÁFA_____________
Összesen:
130 000,- Ft + ÁFA
Kezdésként legalább 3 havi lap finanszírozását 100 %-ban kellene biztosítani, majd a második
félévben már lehetne szponzorokat felkutatni, továbbá hirdetni a kiadó költségeinek csökkentése
végett.
Bízunk abban, hogy idővel bővíthetjük a lapot, s netán a megjelenést is sűríthetjük.
A lap kiadójának célszerű lenne találni egy helyi szervezetet-egyesületet, de maga az önkormányzat
is kiadhatja.
Szakmai életrajz
A szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségiztem. Szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskolán 1979-ben magyar-népművelés szakon. 1969-2007 között a Vas Népe munkatársa voltam,
1991-1994-ig főszerkesztő-helyettesként dolgoztam, 1997-től tíz éven át szerkesztettem a Vas Népe
déli térségének mutációját (Szentgotthárd, Körmend, Vasvár). 2008-tól újságírás gyakorlatot tanítok
OKJ-s képzés keretében.
A lap szerkesztőjeként a korrektségre, az őszinte tájékoztatásra törekszem. Az általam szerkesztett
lap mottója:"Világítani és melegíteni, nem vakítani és perzselni" Maczó János
Kérem a Tisztelt Testületet döntéséről mielőbb tájékoztasson, hogy a munka elkezdődhessen
és az első szám áprilisban megjelentethető legyen.
Szombathely, 2011. március 16.
Tisztelettel: Treiber Mária
újságíró
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. április 14-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározása
Tisztelt Képviselő – testület!
A 2011. március 30-i ülésen a következő határozatot fogadtuk el:

84/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter 7/2011. (III. 9.) BM
rendelete „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló pályázati felhívásra, „Szentgotthárd
Városi Sporttelep fejlesztése I. ütem – Sportöltözők felújítása” címmel.
2) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Városi Sporttelep fejlesztése I.
ütem – Sportöltözők felújítása” című pályázat benyújtásához szükséges önerőt 5.000.000.- Ft összegben a
2011. évi pályázati alap terhére biztosítja.

A pályázatot benyújtottuk és hiánypótlásra kérnek bennünket. Olyan határozatot kell
csatolnunk, amely tartalmazza „a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat,
kötelezettségeket, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeget.” Mi a
pályázat benyújtásakor ezt a kérdést Szentgotthárd Város Sportkoncepciójának és
költségvetési rendeletének a megküldésével gondoltuk rendezni, ami azonban ebben az
esetben nem elégséges.
A pályázatot fogadó Magyar Államkincstár illetékesétől azt a felvilágosítást kaptuk, hogy
olyan határozatra van szükség, ami tartalmazza Szentgotthárd Város Önkormányzata
sporttal kapcsolatos feladatainak felsorolását és utal arra, hogy a sportra fordítandó
összeget a költségvetési rendelet tartalmazza.
Ha a sportfeladatokat végiggondoljuk, elég hosszú listát tudunk összeállítani. Ezt a
határozati javaslatba írtuk be, külön az előterjesztésben nem soroljuk fel őket.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a sportfeladatait a következők szerint állapítja meg:
- Pénzügyi támogatást biztosít a versenysportra – ennek során évente a
költségvetésében elfogadott összeget osztja fel a sportkoncepcióban
meghatározott elvek szerint szentgotthárdi sportegyesületek illetve egyesületi
szakosztályok számára,
- Támogatja a diáksportot. Az oktatási intézményeket átfogó Városi Diáksport
Egyesületet anyagilag támogatja.
- A nyújtott sporttámogatások felhasználásáról a sportszervezeteket elszámoltatja
- Szentgotthárd iskoláiban minden tanuló számára előírja a mindennapos kötelező
testmozgást és ennek feltételeit az oktatási intézményekben biztosítja.
- Városi Sporttelepet tart fenn ahol a labdarúgás, teke és a futás sportágak
képviselői, versenyzői, utánpótlás korú fiataljai végezhetnek felkészülést illetve a
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labdarúgó bajnokságban illetve a tekebajnokságban a mérkőzések helyszíneként is
ez a létesítmény szolgál. A sporttelepen lévő sportöltöző és egyéb kiszolgáló
helyiségek használatát a sportolók számára biztosítja.
A sporttelep fenntartási költségeit évente költségvetésében biztosítja, a
munkálatokat saját 100%-os tulajdonú vállalatával oldatja meg.
Fenntartja a Városi Sportcsarnokot, amelyet térítésmentesen bocsát az NB II-es
bajnokságban részvevő csapat rendelkezésére.
A Városi Sportcsarnokban lehetővé teszi a kézilabda bajnokságban részt vevő
Kézilabda Egyesület illetve a különböző utánpótlás korosztályú versenyzők
felkészülését illetve a bajnoki mérkőzések lejátszását
Bajnokságok lebonyolítását teszi lehetővé sportlétesítményeiben Szentgotthárd
diákjai, utánpótlás korosztályú sportolói, amatőr sportolói számára
Anyagi és egyéb támogatást nyújt Szentgotthárdon megrendezendő amatőr
sportversenyekhez (pl. Csatafutás Nemzetközi Futóverseny, stb.)
A Rába folyó adta evezési lehetőségek kihasználása érdekében csónakindító
állomást és ennek kiszolgálását szolgáló létesítményeket hozott létre és tart fenn
saját tulajdonú vállalatán keresztül
100%-os tulajdonát képező társaság által üzemeltetett St.Gotthárd Spa & Wellness
fürdőben sportuszodát hozott létre és a vállalkozásán keresztül üzemelteti,
melyben a tanítási napokon iskolai úszásoktatást biztosít.
Természetes környezetben hozta létre és tartja fenn a sportolásra több ágazatban
is alkalmas Hársas – tavat.
Folyamatosan biztosít sportolási lehetőséget iskolai sportpályák fenntartásával és a
sportolni vágyok számára folyamatosan nyitva tartásával.
Ifjúsági parkot hozott létre sporteszközök kihelyezésével és fenntartásával a Városi
Sporttelep egy részén

A sporttal kapcsolatos feladatokra fordítandó összeget
Önkormányzata adott évi költségvetési rendelete tartalmazza.

Szentgotthárd

Város

Felelős: a sportfeladatok feltételeinek biztosításáért Huszár Gábor Polgármester
Határidő: folyamatos
Szentgotthárd 2011. április 13.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
.
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