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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét 2012. január 

hónapban tárgyalta a Képviselő-testület.  

 

A költségvetési rendelet tervezet összeállításánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletének összeállítása 

során elsősorban a következő központi jogszabályok előírásai szerint jártunk el: 

 a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény (Kvtv.) 

 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. (Ávr.) 

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény. 

 

2.) A költségvetési rendelet tervezet előterjesztésekor áttekintettük a költségvetésünkre hatást 

gyakoroló, annak összeállítását befolyásoló önkormányzati rendeleteket. Amelyeknél ez 

szükséges volt, azt 2011. év végén, 2012. január hónapban módosítottuk, ill. 2012. februárban 

módosításra kerülnek. A költségvetésünk összeállításánál figyelembe vett helyi rendeletek a 

következők: 

 9/1995. (III.30.) sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

 22/2004. sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az 

élelmezési térítési díjak megállapítására 

 29/1995.(I.12.) sz. ÖKT. rendelet a képviselő-testület, valamint bizottságai részére 

megállapított tiszteletdíjakról természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 

 8/2002.(II.28.) ÖKT. rendelet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről  

 5/1991. sz. ÖKT. rendelet a helyi iparűzési adóról 

 29/2005.(XII.1.) sz. ÖKT. rendelet az idegenforgalmi adóról 

 26/2004.(VIII.27.) sz. ÖKT. rendelet a talajterhelési díj egyes kérdéseiről 

 19/2011.(V.1.) ÖKT. rendelet a telekadóról 

 41/2002.(XI.29.) sz. ÖKT. rendelet a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

 37/2004.(XII.30.) sz. ÖKT. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. 

törvény helyi végrehajtásáról 

 2/1994.(I.27.) sz. ÖKT. rendelet a víz-, és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról 

 24/2002.(VI.6.) sz. ÖKT rendelet a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről 

 22/2003.(IV.30.) sz. ÖKT. rendelet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 

formák szabályairól 
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3.) Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban 

bemutatásra kerülnek az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai. A több éves 

kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó rendelettervezet melléklet (5/b) a korábbi 

években kezdődött 2012. évben befejeződő projektek kerülnek bemutatásra.  A Szlovénia 

Magyarország határon átnyúló Együttműködés program a lelki egészség megőrzése tárgyában 

került, ill. kerül lebonyolításra. A Móra Ferenc Városi Könyvtár révén kerül megvalósításra a 

minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése és az életen át tartó tanulás 

hátterét biztosító XXI. századi könyvtári szolgáltatások megteremtésére irányuló TÁMOP 

pályázat. 

 

4.) Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.   

Az Arany János Általános Iskola villamoshálózat korszerűsítésére felvett hitelünk 2016-ig 

jelent kötelezettséget az Önkormányzatnak. A hitelt 2004. évben vettük fel, a 2012 évi 

tőketörlesztés 3.055 e/Ft, kamatteher 1.000 e/Ft. 

A hitelterheinket bemutató táblázat tartalmazza még a működést finanszírozó rövid lejáratú 

hitelünket (folyószámlához kapcsolódó hitel), amelynek törlesztendő összege 206.289 e/Ft, a 

kapcsolódó tervezett kamat összege 19.000 e/Ft. 

Továbbá bemutatjuk a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetben a működési – rövid 

lejáratú: 149.100 e/Ft - és felhalmozási célú – rövid lejáratú: 35.999 e/Ft, hosszú lejáratú 

pályázati önrész fedezetére: 20.858 e/Ft - hitelfelvételek tervezett összegeit és tervezett 

törlesztésüket. 

 

5.) Bemutatjuk az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a 

kezesség érvényesíthetőségéig, és a - Stabilitási törvény végrehajtási rendelete által 

meghatározott - saját bevételek alakulását ezen időszakra.  
 

6.) A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az Önkormányzat közvetett 

támogatásait bemutató táblázatot. Az Önkormányzat 

 az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő 

elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosít 

 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 

elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosít; 

 helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett 

támogatást nem biztosít; 

 helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott 

kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást nem biztosít; 

 egyéb jogcímen közvetett támogatást - a talajterhelési díj fizetésére nem 

kötelezett ingatlantulajdonosok esetén az igazolt folyékony hulladék 

elszállítási díj 58 %-ának megfelelő mértékben - biztosít az Önkormányzat, 

melynek tervezett összege 2012. évre 1.000 e/Ft (a települési folyékony 

hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

5/2022.(II.28.) ÖKT. rendelet 1. sz. mellékletében rögzítetteknek megfelelően). 

Egyéb kedvezményről vagy kölcsön elengedésről az Önkormányzat Képviselő-

testülete nem rendelkezett. 

 

7.) Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a 

Szlovénia – Magyarország határon átnyúló Együttműködési Program: Mental Health Lelki 

egészség megőrzése c. projekt bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és 

önerő megbontásban, valamint kiadásait, évenként és összesen bontásban. A pályázat 
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utófinanszírozott. Sajnos költségvetésünkben megtervezett bevételi lehetőségek és kiadási 

kötelezettségek számbavétele alapján úgy látjuk, hogy hitellel kell majd biztosítanunk a 

pályázat finanszírozását.  

Szintén itt mutatjuk be a Szentgotthárd-Farkasfa ivóvízminőség javítására irányuló KEOP 

pályázat bevételeit és kiadásait, valamint a Móra Ferenc Városi Könyvtár által megvalósításra 

kerülő TÁMOP pályázat bevételeit és kiadásait. 

 

8.) Tájékozató mellékletként csatoltuk a rendelet tervezetünkhöz Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat.  

A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2012. évre tervezett társulási szinten 

ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről. 

 

9.) Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 23.§, és 24.§-

ban, valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat. 
 

10.) Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

– határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében 

meghatározott önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – 

középtávú tervezés. 

 

11.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatban a meghozott Képviselő-

testületi döntések, határozatok alapján a következő lépéseket tettük: 

 

4/2012. sz. Képviselő-testületi határozat 3.) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Városi Sporttelep fenntartása tekintetében a következők szerint dönt: 

A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat a Sporttelep fenntartásához 

maximum 4.000 e/Ft erejéig, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szükség esetén a 

Sportkoncepció ezen tárgyú módosítását a 2012. februári Képviselő-testületi ülésre terjessze 

elő.  

 

Az előterjesztett rendelet tervezetben 4.000 e/Ft-ot működési célú pénzeszköz átadás címén 

terveztünk a Városi Sporttelep fenntartásához, működtetéséhez. 

 

4/2012. sz. Képviselő-testületi határozat 6.) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a költségvetés hiányát 300 millió Ft-ban határozza 

meg a Képviselő-testület, amelyet részletesen a februári tárgyalásra kell a képviselő-testület 

elé terjeszteni. Az nincs meghatározva, hogy a 300 millió Ft-ból mennyi a működési-, és 

mennyi a felhalmozási hiány. 

 

A költségvetés januári tárgyalását követően részletesen átnéztük a beterjesztett rendelet 

tervezetben mind a működési, mind a felhalmozási bevételeket és kiadásokat. Az intézmények 

egyébként is szűkös költségvetésében további csökkentéseket a működőképesség fenntartása 

érdekében nem eszközöltünk, azonban felhívjuk a figyelmét, mind az intézményvezetőknek, 

mind a T. Képviselő-testületnek, hogy a kiadási előirányzatok teljesítése minden esetben 

kizárólag a bevételek realizálása mellett lehetséges. A költségvetési rendelet tervezet 

összeállításánál figyelembe vettük továbbá a 2012. január 1-től hatályba lépő új jogszabályok 

rendelkezéseit, így az Áht., az Ávr., a Stabilitási törvény és végrehajtási rendelete, a 

Nemzetiségek jogairól szóló (2011. évi CLXXIX.) törvény, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló (2011. évi CLXXXIX.) törvény előírásait.  
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Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetében költségvetési támogatásként 

Kvtv. alapján biztosított központi bevételek szerepelnek, és figyelembe vettük az iparűzési-

adóerő képesség miatti elvonás összegét. Átvezettük azokat a változásokat, amelyek a 

Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették, ill. amelyek 

számszerűsíthetőek és a költségvetésben számításba vehetőek voltak. 

 

Az átvezetések hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.069.803 e/Ft-ra, kiadási 

főösszege 2.069.803 e/Ft-ra csökkent.  

 

Bevételek változása 

 

Bevétel előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:    2.141.456 e/Ft 

Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezettől: 

 III. Béla Szakképző Iskola Inform. pályázat áht. tám.   660 e/Ft 

Támogatásértékű működési bevétel elkül. alapoktól: 

 közcélú foglalkoztatás       783 e/Ft 

Támogatás értékű működési bevétel: 

 Nemzetiségi Önkormányzatok tám.               - 630 e/Ft 

Támogatás értékű működési bev. közp.kvi. szervtől: 

 Nemzetiségi Önkormányzatok tám.      644 e/Ft 

Támogatás értékű működési bevétel fejezettől: 

 Luzern pályázat             - 11.600 e/Ft 

Normatív kötött felhasználású támogatás: 

segély                - 3.140 e/Ft 

Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól: 

 Szlovén Interreg pályázat              13.900 e/Ft 

Tartós részesedés értékesítés (Gotthárd Therm)            - 8.295 e/Ft 

Ingatlan értékesítés                 11.000 e/Ft 

Földterület értékesítés                61.000 e/Ft 

Hitelek: 

 Működési célú hitel            -  37.857 e/Ft 

 Felhalmozási célú hitel            - 98.118 e/Ft 

Bevétel előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:      2.069.803 e/Ft 

 

A bevételek változásának körében megjegyezzük, hogy a Gotthárd Therm Kft. tervezett 

üzletrész értékesítés címén a januári fordulóban szerepeltetett 193.295 e/Ft helyett 185.000 

e/Ft jelenik meg a költségvetésben – azonos összeggel a kiadási oldalon számított 

kezességvállalási kötelezettségünk összegével. A változás 8.295 e/Ft, melyet az időközben 

bekövetkezett árfolyamváltozás miatt vezettünk át. 

A bevételek körében jelentősebb változás még az ingatlan és a földterület értékesítés, 

melyeket egyrészt az időközben felmerült önkormányzati ingatlan értékesítésének várható 

bevétele, másrészt a sportpálya mögötti földterület értékesítésének tervezett összege 

eredményez. 

A pályázati támogatások körében felülvizsgáltuk a ténylegesen várható teljesüléseket, ennek 

megfelelően az Energiaváros projekt bevéátelét – Luzernnel közös pályázat – 11.600 e/Ft-tal 

csökkentettük, a Szlovén Interreg pályázat esetében pedig 13.900 e/Ft-tal megemeltük a 

várható bevételeinket. 

Kiadások változása 

 

Kiadási előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:      2.141.456 e/Ft 



 

 
 

5 

 

Beruházások: 

 Rábatótfalu Ny-i rész belterületi vízrendezés területszerzés           - 8.600 e/Ft 

 Utcabútorok beszerzése               - 5.000 e/Ft 

 Hunyadi úti parkoló                 - 1.000 e/Ft 

 Csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv         90 e/Ft 

 Hulladékgyűjtő udvarhoz terület művelésből kivonása             2.300 e/Ft  

Felújítások: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, bérlemények felújítása  9.900 e/Ft 

 Önkormányzati bérlemények felújítása            - 10.000 e/Ft 

 Zeneiskola tetőfelújítása                - 2.000 e/Ft 

 Polgármesteri Hivatal tetőfeújítása               - 2.000 e/Ft 

 Városrészi kultúrházak felújítása               - 6.000 e/Ft 

 Ravatalozók felújítása                - 5.000 e/Ft 

 Máriaújfalusi templom külső vakolása                 - 800 e/Ft 

Fejlesztési céltartalék: 

Bölcsőde felújítási pályázat – kivitelezés 2013-ban            - 19.850 e/Ft 

Gotthárd I. kötvény kezességvállalás                - 8.295 e/Ft 

Működési kiadások: 

 közfoglalkoztatás bér és járulék           912 e/Ft 

Működési céltartalék: 

 közfoglalkoztatás pályázati önrész         - 605 e/Ft 

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása             14 e/Ft 

Ápolási díj járulék         - 4.187 e/Ft 

Átmeneti segély – tűzifa önrész és járulékos ktg.-k          365 e/Ft 

Luzern pályázat                  - 11.897 e/Ft 

Kiadási előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:       2.069.803 e/Ft 

 

A kiadási előirányzatok körében elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadásokat 

csökkentettük, mivel a korábban már említett és hatályba lépett jogszabályváltozások 

egyébként sem biztosítanak korlátlan lehetőséget már tervezés szintjén sem a hiány külső 

finanszírozás körében a hitelfelvételnek. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 

bérlemények felújítására egy 9.900 e/Ft-os előirányzatot szerepeltetünk a költségvetésben, a 

korábbi fordulókban nevesített felújítások helyett. 

A kiadásoknál is, ahogy azt a bevételeknél tettük felülvizsgáltuk a pályázatokkal 

kapcsolatosan várható ütemezés szerint felmerülő kiadásokat, és ennek megfelelően itt is 

elvégeztük a szükséges korrekciókat.  

 

Fenti átvezetések következében a 2012. évi tervezett költségvetési hiány 205.957 e/Ft, 

melyből működési hiány 126.598 e/Ft, felhalmozási hiány 79.359 e/Ft. A felhalmozási 

hiányból előző évi 22.502 e/Ft, 2012. évi tényleges felhalmozási hiány:56.857 e/Ft. 

 

12.) A 2012. január 1-től hatályba lépő jogszabályi rendelkezések hatása az Önkormányzat 

költségvetési rendelet tervezetére: 

Alapvető változás, hogy az Áht. (23.§ (2) bekezdés a) és b) pont) rendelkezéseinek 

megfelelően 2012. január 1-től elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési 

bevételei és kiadási, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve a 

Polgármesteri Hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. Az Ávr. (24.§ (1) és (2) 

bekezdés) határozza meg, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat és 

melyeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezni.  
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További változás 2012. január 1-től, hogy a Nek.tv. (80.§) értelmében a helyi önkormányzat 

biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi 

és tárgyi feltételeit, gondoskodik a végrehajtással-, és gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

Előzőekre tekintettel az Önkormányzat bevételei és kiadási között terveztük az Ötv. és ágazati 

jogszabályok által a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és 

kiadásokat, a Polgármesteri Hivatalnál pedig a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, 

továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési 

bevételeket és kiadásokat.  

A Hivatal költségvetése tartalmaz tehát minden, a képviselő-testület működéséhez, a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatainak ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosításával kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat, de itt tervezünk 

meg minden olyan feladattal kapcsolatos bevételt és kiadást, amelynek ellátása a 

Polgármesteri Hivatal feladata.  

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepeltetjük azon kiadásokat is, amelyekre 

vonatkozóan 2012. január 1. előtt közbeszerzési eljárásban kötöttünk szerződést a 

Polgármesteri Hivatal nevében, mivel ezen szerződések esetén a szerződésben a szerződő fél 

módosítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseire tekintettel 

nincs lehetőség. Így a Hivatal költségvetésében tervezzük 2012. szeptember 30-ig – a 

szerződés lejártáig – a közvilágítás kiadásait, és október 1-től ezt az előirányzatot már az 

Önkormányzati kiadások között terveztük. A tisztítószerek beszerzését – a takarításhoz – 

szintén a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenítjük meg előzőekben leírt okok miatt. 

Ezen kiadás esetében, mivel határozatlan időre szóló szerződésünk van a jövőben is a Hivatal 

költségvetésében fog szerepelni, annak ellenére, hogy minden olyan önkormányzati 

intézményeire vonatkozó tisztítószer kiadás ezen előirányzaton kerül elszámolásra, ahol 

szolgáltató végzi a takarítást (kivétel SZEOB, VGK). 

 

További jelentős változás a korábbi 2012. január 1-től a Stabilitási törvény rendelkezése (10.§ 

(1) – (3) bekezdés) értelmében:  

„10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: 

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől 

megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, 

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 

reorganizációs hitelre, 

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint 

d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos 

nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig 

a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.  

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló 

fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. 

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének 

végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

 

A Stabilitási törvény 10.§ (8) bekezdése értelmében: 

„(8) Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a 

következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá: 
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a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere 

adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését 

nem veszélyezteti, 

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott 

feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a 

működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és 

c) amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.” 

 

Fentiekre tekintettel kerültek csökkentésre, módosításra a felhalmozási és felújítási kiadások, 

melyeket költségvetésünkben terv szinten hitellel terveztünk volna finanszírozni, azonban az 

előzőekben idézett jogszabályi előírások erre nem, ill. korlátozott mértékben, az ott 

meghatározott feltételek teljesülése esetén adnak csak lehetőséget.  

Az idézett jogszabályi előírásokra a T. Képviselő-testületnek a jövőben minden adósságot 

keletkezető ügyletre vonatkozó döntése esetén tekintettel kell lenni. 

 

Az előterjesztéshez mellékeljük az Evangélikus Egyházközség támogatási kérelmét, melyre 

tekintettel a Képviselő-testület 177/2011. és 281/2012. 5. pont határozataiban hozott döntés 

értelmében ismét előterjesztjük tárgyalásra. Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, az 

előterjesztésben részletezettekre tekintettel nem javasolható támogatás nyújtása. 

 

A korábbi évek-, és az előttünk álló 2012. év tekintetében is elmondható, hogy a Képviselő-

testület az Önkormányzat és intézményei ésszerű működtetése érdekében megtette és 

megteszi azokat a lépéseket, amelyek a kiadások csökkentését, a takarékosabb gazdálkodást 

eredményezhetik.  

Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezetet több egyeztetés előzte meg az érintett 

költségvetési szervek és egyéb szervezetek képviselőivel. A bevételek és a kiadások részletes 

áttekintése, a Képviselő-testületi döntéseinek átvezetése után került a februári testületi ülésre 

előterjesztésre a 2012. évi költségvetési rendelet tervezet. 

 

Kiemelten fontos a 2012. évben, hogy mind a T. Képviselő-testület, mind pedig az 

intézmények a takarékos gazdálkodást tartsák szem előtt, a költségvetésben jóváhagyásra 

kerülő előirányzatokat ne lépjék túl. Ne kezdeményezzenek olyan kifizetéseket, 

amelyekre a költségvetésben bevételi oldalon nincs fedezet!!!  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, annak tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az 1. sz. 

melléklet szerint határozza meg.  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a 177/2011. sz., 

valamint a 281/2011. számú határozat 5.) pontjában foglaltakra az Evangélikus Egyházközség 

támogatási kérelmét az Önkormányzat rendkívül nehéz költségvetési helyzetére tekintettel 

nem tudja támogatni. 

 

Határidő: közlésre azonnal   

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 20. 

 

 

 

        Huszár Gábor 

         Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

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

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 

91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

 

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 címrend 

 

2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a 

15. melléklet szerint határozza meg. 

 

 

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

 

3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.069.803 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-hatvankilencmillió-

nyolcszázháromezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.863.846 e/Ft azaz Egymilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-

nyolcszáznegyvenhatezer forintban,  

c) hiányát 205.957 e/Ft-ban, azaz Kettőszázötmillió-kilencszázötvenhétezer forintban 

állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 0 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány: 0 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 0 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 205.957 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 126.598 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel: 79.359 e/Ft. 

 

(4) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2012. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 
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(5) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. A normatív állami hozzájárulások a normatív 

részesedésű átengedett SZJA, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat a 6. 

melléklet részletezi. 

 

(7) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

 

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat hitelterheit az 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 

melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 

 

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2012. évre 

a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

 

(11) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

(12) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     1.494.296 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    92.754 e/Ft, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola    21.646 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet     21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár     1.250 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal       4.500 e/Ft, 

ae) ingatlan eladás ÁFA           810 e/Ft; 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók    114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok        1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     306.298 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások    255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok               0 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    51.082 e/Ft; 
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d) Egyéb működési bevételek:    161.077 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   146.272 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről    14.805 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.   0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     369.550 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   276.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.    74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.   16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   185.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú   0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások     0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek       93.050 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel      88.326 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről      4.724 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.   0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről     0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.680.257 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  0 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:   0 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány     0 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány      0 e/Ft. 

 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel 

205.957 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 205.957 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele   126.598 e/Ft, 

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele     58.501 e/Ft, 

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele     20.858 e/Ft. 

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   205.957 e/Ft 

 

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.399.801 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      228.157 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       171.057 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       37.739 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     355.393 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      290.427 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       296.218 e/Ft, 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA               810 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       157.479 e/Ft-ot, ebből 
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ba) beruházási kiadások           55.442 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           22.648 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.389 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására    0 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       303.179 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             4.000 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            34.306 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          264.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg. 

 

6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              399.541 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            104.561 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              421.153 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    472.879 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    364.695 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.729 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     65.455 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                 1.667 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1.414.594 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola    228.157 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata   131.852 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.     34.529 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata     59.983 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata         126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.       1.667 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      171.057 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     72.422 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.717 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.918 e/Ft; 

 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár      37.739 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     19.487 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       5.046 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata      13.206 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  355.393 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   355.393 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal     290.427 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata   174.977 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.     45.643 e/Ft, 
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ec) dologi kiadások előirányzata     70.707 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat      296.218 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata       1.703 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir          626 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata    176.529 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás    117.360 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA              810 e/Ft 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

4.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék 2.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  299.179 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      34.306 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     264.873 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  1.716 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga           277 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás         294 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás        774 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok         549 e/Ft; 

b) Civil Alap          2.000 e/Ft, 

c) pályázati alap működési          1.000 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások     3.000 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret         1.000 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g)Vasi TISZK működési hj. különbözet       1.620 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész       1.105 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret       2.000 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal        11.000 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ          4.400 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi Alap          1.000 e/Ft, 

l) Rendelőintézet – szem. juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft, 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadások          500 e/Ft. 

 

(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 SZEOB felújítási pályázati önrész(277/2011.)       1.150 e/Ft, 
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b) pályázati alap            5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    185.000 e/Ft, 

d) Hársas tó Strandhoz szennyvízelv. zuhanyzó, WC kial. (269/2011.)      3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011.)     2.223 e/Ft, 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd. fejl. (268/2011.)   68.000 e/Ft. 

 

(6) A céltartalékban tervezett 299.179 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f) g) és k) pont, valamint a (5) bekezdés e) pont testületi döntés 

alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint a (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pont a pályázat 

elnyerését követően, 

d) a (4) bekezdés d),i), j) és m) pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont nyugdíjazás esetén, 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 

 

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

306.928 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezető normatív kötött felhasználású támogatás 51.082 e/Ft. A normatív állami 

támogatásból 30.672 e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

8. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 30.500 e/Ft. 

 

 

4. Költségvetési létszámkeret 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2012. január 1-jén 143 

főben rögzíti. A létszámkeretből 45 fő pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben 

foglalkoztatott. 

 

(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem 

léphetik túl. 

 

(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 

2012. évre  4,9. főben rögzíti. 

 

 

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

 

10.§ (1) 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. 
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11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, 

valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 

meghatározott esetekben és módon van lehetőség 

 

(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 

15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 

költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel 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. 

 

12. § (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 a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a 

Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 

előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(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. 
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13.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat 

be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi 

juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(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. 

 

14.§ 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. 

 

15.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

 

16.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

 

17.§ (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) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 

 

(3) 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 

felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 
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(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.  

 

18.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és 

időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 

  

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 

pénzmaradványát. 

 

(3) A 2011. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának 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 2012. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az 

intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

 

6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

 

19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 

folyamatos biztosítása mellett -, a Pénzügyi Iroda javaslata alapján a Polgármester dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

 

21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul 275.000 

e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint 25.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez és egyben 

felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel szerződés és a munkabérhitel szerződés 

aláírására. 

 

(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 megtervezte. 

 

22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 

lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.  

 

23.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 

megállapodás alapján történik. 
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7. Vegyes rendelkezések 

 

24.§ 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. 

 

25. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

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. 

 

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

      polgármester             jegyző 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§: 

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 

 

2.§ 

A költségvetési rendelet címrendjével foglalkozik. 

 

3.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

4.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

5.§ – 6.§ 

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. 

 

7.§ 

Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően 

járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi. 

 

8.§ 

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 

 

9.§ 

A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, és 

közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak. 

 

10-18.§ 

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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19-23.§ 

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.  

 

24. § 

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 

 

25.§ - 26. § 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő 

intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet 

hatályba lépéséről. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. február 29- ülésére 

 

Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi beszámolója és a 2012. évi 

munkaterve 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött 

és 2011. október 01-jén aláírt Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület 

elkészíti évente a beszámolót, éves munkatervet; valamint a Megállapodásban foglaltak 

érvényesülése kerül értékelésre. 

 

I. A 2011. évi beszámoló 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. szeptember 01. óta látja el a város közművelődési 

feladatait az Önkormányzat által kötött Megállapodás alapján. 

 

A 2011. év több szempontból is változást hozott az Egyesület életében: 

 

1.) 2011. év elején az Egyesület továbbműködése / léte is kérdéses volt, több vizsgálat történt 

az Egyesületnél. Ennek eredményeképpen ügyészségi és feljelentés alapján rendőrségi eljárás 

is indult, amelyekben törvénytelen működésre illetve bűncselekményre utaló körülményeket 

nem találtak, a nyomozást megszüntették. Egyéb hatóság részéről sem történt felelősséget 

megállapító döntés. 

 

2.) Személyi változások is történtek 2011-ben: 

 2011. február 28-i dátummal közös megegyezéssel megszűnt az Egyesület korábbi 

elnökének munkaviszonya; 

 az elnök távozásával egyidejűleg mind a korábbi elnökség, mind a felügyelő 

bizottság tagjainak többsége kicserélődött, az elnökség 7 főről 9 főre bővült; ezzel 

párhuzamosan az Egyesületből jó néhányan kiléptek, 

 2011. április 21-től az Egyesület új elnöke Kiss Éva; 

 az év folyamán a munkaszervezetben is változások történtek, 1 fő 

művelődésszervezőnek és 1 fő takarítónőnek szűnt meg a jogviszonya, 1 fő 

október elsejétől idegenforgalmi munkatársként került alkalmazásra félállásban. 

 

3.) Infrastrukturális változások: 

2011. július 1-jétől az Egyesület munkaszervezetének irodája ideiglenesen, 

költségmegtakarítási céllal a Kossuth L. utcai épületből a Színház épületébe költözött. 

 

Az Egyesület Elnöke által megküldött beszámolóban (1. számú melléklet) olvasható, hogy a 

személyi változások pozitív hatással voltak a 2011-es évre. Folyamatosan történtek 

előrelépések a kulturális- és a szórakoztató programok terén. A felnőtt színházi előadások 

kivételével a már hagyományos - előző évekből átvett - rendezvényeket igyekeztek megtartani 

(Szent Iván éj, SZIN, Hopplá, Történelmi Napok, Tökparti, Városházi esték) és emellett új 

kezdeményezéseket is elindítani (nyári tematikus gyermek programok / táborok).  
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A művészeti csoportok – Szentgotthárd Város Fúvószenekara, Szentgotthárd Város 

Vegyeskara - tovább működtek a minimális anyagi támogatás ellenére is, a 2010-ben alakult 

Szentgotthárdi Fotóklub a klubélet gyakorlati formáját alakította ki az elmúlt évben.  

Az Egyesület továbbra is fontosnak tartotta a marketing feladatokat is - 3 db, a városképbe 

illő információs tábla került kihelyezésre, és egy új honlap tervezése is elkezdődött. 

Pénzügyi téren a beszámoló megfogalmazása szerint 2011. a „megtakarítás” éve volt, fontos 

feladat volt a tartozások csökkentése, melyet úgy kellett megvalósítani, hogy a közművelődési 

programok, rendezvények se kerüljenek veszélybe. Feltétlenül elismerésre méltó az Egyesület 

munkája kapcsán, hogy a hitelkeret teljesen kiegyenlítésre került, az elmaradt, kifizetetlen 

Régióhő számlákból 5 került befizetésre közel másfél millió Ft összegben. 

Az idegenforgalom terén elsősorban a Látógatóközpont üzemeltetését látták el, melyben 

ingyenes magyar és idegen nyelvű információs kiadványokat, emléktárgyakat, helyi 

képeslapot szereztek be a betérő turisták számára, akik a környék túraútvonalairól is kaptak 

tájékoztatást. 

 

A soron következő ülésén az Idősügyi Tanács is tárgyalni fogja ezt a beszámolót. A Tanács 

egyik tagja, Kovács Jánosné (Erzsi néni) előzetesen jelezte, hogy a színházba költőzést egyes 

civil csoportok nehezményezik. Kértük, hogy amennyiben a Képviselő-testületet is 

tájékoztatni kívánja erről, írásban foglalja össze az észrevételeket - ezt meg is tette, a levelet 

csatoltuk az előterjesztéshez. A levélben foglaltak szerint a város civil szervezetei szeretnék a 

Művelődés Házat mielőbb ismét igénybe venni, ezzel párhuzamosan szeretnék tudni, hogy mi 

az Önkormányzat koncepciója a Művelődési Ház épületével kapcsolatban (3. számú 

melléklet). 

 

Az Egyesület elnöke által készített Beszámoló havi bontásban részletesen tartalmazza a 2011. 

évi rendezvényeket. 

 

II. A 2012. évi munkaterv 

 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2012. évi munkatervét (2. sz. 

melléklet) - az Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását. 

 

A munkaterv az előző évekhez hasonlóan készült el, amelynek első része rövid 

helyzetelemzés, majd havi bontásban részletesen felsorolja a feladatokat, tevékenységeket a 

felelős személyek megnevezésével, az Egyesület művészeti csoportjainak 2012. évi terveivel 

együtt.  

 

A munkaterv a már hagyományos rendezvények mellett (Gyermeknap, SZIN, Hopplá, 

Szentgotthárdi Történelmi Napok stb.) új kezdeményezéseket is tartalmaz: Tavaszköszöntő a 

kultúra jegyében, ami egy több hetes kulturális rendezvénysorozat; a Gotthárdi Vakáció, ami 

a nyári szünetben kínál elfoglaltságot a gyermekeknek, az olimpiára való ráhangolódás 

jegyében tervezett városi rendezvény, vagy a Zöld Szentgotthárd – Fenntartható Fejlődés 

jegyében tervezett környezetvédelmi, kulturális és gasztronómiai fesztivál. Emellett az 

Egyesület régi sikeres rendezvények, mint Retro-party felfrissítését is célul tűzte, továbbá 

ismét hirdetnek felnőtt színházi előadásokat.  

 

A Munkaterv szerves része a 2012. évi Idegenforgalmi Munkaterv is, mely röviden 

tartalmazza az Egyesület által jelenleg ellátott feladatokat, hiányosságokat és a 2012. évre 

szóló célkitűzéseket, melyek megvalósításával a helyi és a kistérségi turizmus fellendülését 

segítenék elő. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2011. évi Beszámolóját az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / 

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ……………………………….. 

 Határidő: azonnal 

        Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2012. évi Munkatervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja / 

az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: …………………………. 

 Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

Szentgotthárd, 2012. február 09.  

 

          Huszár Gábor 

           polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt   

jegyző
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1. számú melléklet 

 

BESZÁMOLÓ 
 

 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

2011-ben végzett tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

2012. január 31. 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület közgyűlése 2011. március 10-ei ülésén Kiss Évát  

választotta az Egyesület új elnökének, aki 2011. április 21. óta látja el az egyesület vezetését. 

Az egyesületnek 2011. december 31. állapot szerint 35 fő tagja van. 2011-ben az elnökségi 

tagok létszáma 9 főre emelkedett  és tagsági összetétele is megváltozott.  

Jelenlegi tagok: Kiss Éva(elnök), Lászlóné Király Tünde (elnökhelyettes), Dr. Dancsecs 

Zsolt, Horváth Tiborné, Kuntárné Standor Ilona, Labritz András, Nagy Rita, Bartakovics 

Andrea.  

A felügyelő bizottság tagjai: Dancsecsné Kovács Andrea, Csukly Gergely, Dr. Sütő Ferenc.  

  

Munkaszervezeti változások 

Az egyesület 2005. szeptember 1. óta munkaszervezetet tart fenn, jelenleg 5 fővel. Kiss Éva  

(elnök), Károly Andrea (művelődésszervező - munkaszervezet vezető), Bogdán Beáta 

(idegenforgalmi munkatárs) Ritóperné Dancsecs Rita (dekoratőr-szervezési asszisztens), 

Virányi Balázs (gondnok-technikus). 

2011. július 1-től Horváth Anita (művelődésszervező) felmondással, Szabó Ferencné 

(takarítónő) költségtakarékosság miatti leépítéssel távozott. 

Így a nyári feladatokat csökkentett létszámmal láttuk el, ami nagy szervezést igényelt. 

Egyrészt azért, mert két nagyrendezvényre (Hopplá, Történelmi Napok) való felkészülés 

alapos munkát igényelt, másrészt ezen a nyáron indítottuk útjára a Gotthárdi Vakáció néven 
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futó nyári táborainkat, ami szintén nagy energiát és időt követelt a munkatársaktól. 

Természetesen a csökkentett létszám a költségmegtakarításban fontos szerepet játszott – 

amely a 2011-es év legfontosabb célja volt -, de a közművelődési, kulturális és turisztikai 

feladatok további színvonalas ellátásához szükséges volt pótolni a megüresedett helyet. 

Bogdán Beáta idegenforgalmi munkatársként került alkalmazásra 2011. október 1-től 

december 31-ig, heti 20 órában, majd 2012. január 1-től heti 40 órában.  

A takarítónői feladatokat a továbbiakban is Szabó Ferencné végzi egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében. A második félév tapasztalatai alapján ez a döntés nagyon jónak 

bizonyult, hiszen az így szerzett bérmegtakarításunk jelentős és a takarítási feladatok 

elvégzése is zökkenőmentes volt. 

2011. július 4 – augusztus 5. között Horváth Lilla töltötte gyakorlatát az egyesületnél, aki a 

Nyugat- Magyarországi Egyetem, kommunikátor felsőfokú szakképzés hallgatója.  

 

Pénzügyi értékelés 

2011. április 21-én, az új elnök az alábbi pénzügyi helyzettel vette át az egyesületet: 

A Régióhő felé fennálló, kamatok nélküli tartozás: -9.126.193 Ft,  

Az OTP Bank-nál vezetett folyószála hitelkerete:   -2.500.000 Ft volt. 

2010. decemberében, a 2011-es önkormányzati támogatás terhére 1.290.800 Ft előzetes 

lehívás történt, ezért  2011-ben 26.976.200 Ft-ból gazdálkodhatott az egyesület. 

2011-ben a hitelkeret teljesen kiegyenlítésre került.  

Az elmaradt, kifizetetlen Régióhő számlákból 5 került befizetésre összesen 1.415.031 Ft 

összegben. 

2011. december 31. állapot szerint az egyesület OTP Banknál vezetett folyószámla záró 

egyenlege + 842.015 Ft volt.     

Ezen megtakarítások nem veszélyeztettek programokat, rendezvényeket, sőt a Hopplá-t is 

sikerült megmenteni – köszönet a kiváló szervező csapat segítségének. A felnőtt színházi 

előadások kivételével valamennyi, a korábbi években megszokott rendezvény megtartásra 

került, ugyanakkor újabb elemekkel is gazdagodott a kínálat. Mindezek mellet – a 

visszajelzések alapján - pozitív minőségi változás is megfigyelhető volt. 

 

Infrastrukturális változások 

2011. július 1-től 2012. szeptember 30-ig, ideiglenesen,  költségmegtakarítási céllal a Színház 

épületébe helyeztük át az egyesület irodáját. A fenntartási költségek megtakarítási 

eredményeinek értékeléséhez szükséges legalább egy év itt tartózkodás, hiszen ebben az 

esetben lehet pontos adatokkal számolni. A számok alapján lehet majd megállapítani, hogy az 

átköltözés elérte-e a célját.  

Az eddigi tapasztalatok és a kollégák véleménye alapján a döntés nem okoz fennakadást a 

munkafolyamatokban. A csoportok elhelyezése, a programok nem szenvednek hátrányt. 

Rugalmasan tudjuk kezelni és megoldani a felmerült igényeket, nem történt helyhiány miatti 

elutasítás. A munkavégzés hatékonyabb lett, nem vesz el külön emberi erőforrást a 

Látogatóközpont folyamatos nyitva tartása. Szorosabb, közvetlenebb kapcsolat alakult ki a 

csoportok, az ide látogatók és a munkatársak között. 

 

Közművelődési és kulturális programok 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. október 1-

jével kötötte újra az együttműködési megállapodást, melyben az önkormányzat továbbra is az 

egyesületet bízta meg a közművelődési feladatok ellátásával.  A megállapodásban foglaltak 

szerint az egyesület igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalt feladatokat 

ellássa és teljesítse. 
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A személyi változások pozitív hatással voltak a 2011-es évre. Folyamatosan történtek 

előrelépések a kulturális- és a szórakoztató programok terén.  

Ismét megrendezésre került a Szent Iván éj, a Hopplá továbbfejlődött, a Történelmi Napok új 

helyszínen, egy kicsit új tartalommal szintén hatalmas siker volt.  

Nyári táboraink - amelyek új kezdeményezések voltak - nemcsak a gyerekek, hanem a szülők 

körében is sikert arattak. Az öt tematikus táborban 64 gyerek vett részt. 

Játszóházi programsorozatunk kilépett a gyermekmegőrző kategóriából és megújulva, sokkal 

színesebbé, látványosabbá, szórakoztatóbbá vált. Ennek természetesen nem titkolt célja az 

volt, hogy a gyerekeken, a gyerekprogramokon keresztül szólítsuk meg a szülőket, mert így 

lehet a felnőttekhez a legjobban közel kerülni.  

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk egy nagyon fontos tényezőről sem, mégpedig a 

korlátozott anyagi lehetőségekről. Magyarországon jelenleg nem könnyű egyetlen 

közművelődési intézménynek a kultúra minden területén a közönség elvárásainak megfelelni, 

így a mi városunkban sem. Ez az év a hatékony működésről, a költségtakarékosságról szólt, 

de a programok, rendezvények sokasága mégis változatos kikapcsolódást kínált mindenkinek. 

Egyetlen egy rendezvény az, amely nem valósult meg az elmúlt évben, a felnőtt színházi 

előadások. Ez valóban  hiányzott, de ezek a legtöbb esetben mínuszos eredményt generálnak, 

így nagyon meg kellett fontolni szervezését, viszont 2012-ben újra visszatérnek. 

 

Marketing 

Az idegenforgalmi támogatás terhére három, városképbe illő, impozáns információs tábla 

készült, amelyek a város forgalmasabb helyein kerültek kihelyezésre. December végén 

elkezdődött az új honlapunk tervezése, tartalmi összeállítása. Az oldal legkésőbb 2012. 

március 15-től látogatható.  
 

Művészeti csoportjaink 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

Karnagy: Rápli Róbert 

 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara szeptembertől heti egy alkalommal - péntek 18,30-21,00 

- tartja próbáját  a Színházban. Taglétszáma: 35 fő 

2011-ben 77 próbát tartottak, valamint 19 alkalommal muzsikáltak rendezvényeken 

Szentgotthárdon, Vas megyében, Mogersdorfban, valamint Vonyarcvashegyen  

 

A tagságról: 

Az utóbbi időszakban jelentősen megfiatalodott a zenekar, s hogy az ifjabb generáció 

nemcsak, hogy gyorsan felzárkózott a rutinosabb zenészek tudásszintjéhez, hanem lelkes 

mikroközösségként, baráti társaságként tevékenykedik a zenekarban. Az ifjúság óriási 

lelkesedése minden szempontból pozitív hatást gyakorol a zenekarra. Általa a 

próbalátogatottság is magasabb lett az utóbbi években. Idén szeptemberben 3 új tag érkezett a 

zeneiskolából, ugyanakkor tavasz és nyár folyamán 1 trombitás váratlanul leszerelt, 1 pedig 

tartósan megbetegedett. Az első pozitív benyomások alapján hamarosan beilleszkednek a 

zenekarba. További változás, hogy a rendszeres keddi próbák megszűntek ősztől, mivel a 

vidéken tanuló diákok magas aránya miatt – legfeljebb 6-7 fő részvételével zajlottak volna a 

próbák – nem lett volna értelme a foglalkozások megtartásának. A keddi próbákat nem 

töröltük el végleg, iskolai szünetekben lehetséges továbbra is a heti két próba.  

A szakmai munkáról: 

Az elmúlt években is számos új kottával gyarapodtunk, köszönhetően a kiváló partneri 

kapcsolatoknak. Kottatárunk frissülésével értelemszerűen repertoárunk is folyamatosan 
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megújul. Ahogy 2010-ben, úgy idén is vadonatúj repertoárt tanult meg a zenekar. Ősztől 

pedig már a 2012-es új műsoron dolgozunk.  

2011-re elkészült a zenekar honlapja, amely egy újfajta tájékoztatást és nyitottságot jelenthet a 

partnerzenekarok és általában a külvilág felé.   

A fúvószenekar fellépései 2011-ben a nehézségek ellenére is sikeresek voltak. Egyszer sem 

kellett szégyenkeznünk a műsorunkkal, néhány alkalommal pedig kifejezetten magas 

színvonalú előadással rukkoltunk elő, amit nem csak a saját véleményem, hanem a közönség 

visszajelzései alapján is bizton állíthatok. Mindez annak is köszönhető, hogy a zenészeket 

továbbra is igyekeztünk időben, hónapokkal előbb tájékoztatni a fontosabb fellépésekről, így 

a viszonylag alacsonyabb keretlétszám ellenére is mindig tisztességes létszámban 

megjelentünk a szerepléseken.  

A működési feltételekről:  

Az önkormányzat idén csak a karnagyi tiszteletdíjat biztosította a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesületen keresztül. A próbatermünk megszűnt a Művelődés Házában költségtakarékossági 

okokból. E változásnak előnye ugyan, hogy a színházban méltó körülmények között, kevésbé 

zajos helyen próbálhatunk, hátránya viszont, hogy nem megoldott a hangszerraktár kérdése. 

és hogy programütközések miatt időnként el kell raknunk a próbát. A zenekar hangszerparkja 

épphogy kielégítő, de egyre romló állapotú. A 10-15 éve vásárolt hangszerek sajnos kezdenek 

amortizálódni, javíttatásuk, karbantartásuk folyamatos gondot jelent. Ugyanakkor egyre több 

tagunk vásárol magának hangszert. Ez pozitív változás, de nem mindenki engedheti meg 

magának. A kottaállványok, egyéb kisebb értékű kiegészítő eszközök pótlása általában nem 

probléma. A formaruhák cseréje, pótlása viszont rendkívül költséges. Lassan időszerűvé válna 

új formaruha készíttetése is, ám erre kevés esély lesz az elkövetkezendő években.  

 

Fontos, hogy 2012-ben mielőbb rendeződjön a próbaterem-szertár kérdése, hogy biztosítottak 

legyenek a szakmai munka infrastrukturális feltételei. A jövőre nézve ez a legsürgetőbb 

szakmai vonatkozású feladat. 

 

Szentgotthárd Város Vegyeskara 

Karnagy: Soós János 

 

Szentgotthárd Város Vegyeskara keddenként 18.30 - 20.00 tartja próbáit a zeneiskolában. 

Az elmúlt évben négy nagyobb koncertet adott a kórus. Elsőként a nyárköszöntő hangversenyt 

június 24-én a Refektóriumban, melyen szép számú közönségünk volt. A zene világnapja 

alkalmából október 8-án a szombathelyi Vox Savaria Énekegyüttessel és a somorjai Híd 

Vegyeskarral közösen tartottunk egy sikeres koncertet. A kethelyi adventi áhítat és a 

Karácsonyváró kinn is, benn is programjai zárták az évet. 

Az Énekegyesület támogatásával a kőszegi szüretre kirándultunk szeptemberben, illetve 

évzáró vacsorán voltunk. 

A munka a nyári szünetet leszámítva heti rendszerességgel zajlott, kivéve az egyes fellépések 

előtt 4-5 héttel, amikor is heti 2 alkalommal találkoztunk. Nagy problémánk továbbra is az 

alacsony létszám, ez próbánként 12-15 fő, csak a koncertek alkalmával érjük el a kb. 20 főt. 

A további munkánkhoz elengedhetetlen lenne új tagok érkezése a kórusba, mert a tagok 

többsége már idős. Az idei évben tavasszal is szeretnénk egy koncertet szervezni, mivel több 

kórus felé is van „adóságunk” visszahívás terén. A három évvel ezelőtti izolai meghívás 

lemondása (nem a mi részünkről) nagyon rosszat tett a kórusnak, többen azóta nem járnak 

énekelni. 

 

Szentgotthárdi Fotóklub 

Vezetője: Bartos Károly 
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A Szentgotthárdi Fotóklub 2010-ben alakult, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület védnöksége alatt. A 

Fotóklub működéséhez az egyesület biztosítja a keretet, a klub belső életét, tevékenységét, törekvéseit 
és célkitűzéseit a tagság határozza meg. Jelenleg 33 tagja van.  

2011 a Fotóklub számára a klubélet gyakorlati formájának a kialakítása volt, építve az alapításkor 

meghatározott elvekre.  
A kéthetente tartott foglalkozások a fényképezéssel - fotóművészettel kapcsolatos ismeretek 

fejlesztése volt. Klubéletünkre felfigyelve többen felkerestek, fényképezéssel kapcsolatos 

alapismeretek oktatását igényelve. Ezt belső erőből meg is tettük, külön, oktatás jellegű 

foglalkozásokat indítva érdeklődő fiataljainknak. 
Kilépve a klubélet belső keretei közül, tagságunk folyamatos közszolgálati, rendezvényfotózást 

biztosít.  

Tagságunk részt vett a Civil Nap városi főzőversenyén, elnyerve az első díjat. 
A folyamatos kommunikáció megerősítésére a nyilvánossággal, saját Facebook oldalt nyitottunk. 

A Fotóklub a 2011-es évet egy szép, sok érdeklődőt fogadó kiállítással zárta, melyen 22 fotósunk 

képei kerültek a közönség elé. Tagságunk 2012-es évet a további építkezés évének szánja. 
Csatlakozunk a Magyar Fotósok Országos Szövetségéhez, kapcsolatokat kívánunk kialakítani határon 

inneni és túli fotóklubokkal. 

Igyekszünk tagságunkban tudatosítani, hogy egy fotóklub csak iránymutatást tud adni, a tudást a 

klubtagok fáradságos, időigényes és rendszeres tanulással tudják csak elsajátítani. Ebben a folyamatos 
tanulásban próbáljuk összefogva, egymást segíteni. 

 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület székhelyén, telephelyén  bejegyzett civil szervezetek.  

- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 

- Szentgotthárd Musical Színpad 

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

 

Valamennyi csoporttal jó a kapcsolatunk, programjainkon, rendezvényeinken folyamatosan 

fellépnek, színesítik műsorainkat. A nyugdíjas pedagógusok és a nyugdíjas egyesület tagjai 

más rendezvényeinken is örömmel segítenek. Rendszeresen részt vesznek a gyermekeknek 

szervezett játszóházakban, a Történelmi Napokon, a Tökpatin.  
 

Pályázatírás, szponzorok felkutatása 

A munkacsoport tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, hiszen 

ezek jelenthetik azokat a forrásokat, amelyek megszerzése plusz bevételt generálhat. 

2011-ben pályáztunk az NCA működési pályázatára, amelyen 843.000 Ft-ot nyert az 

egyesület. A 24 Város Szövetsége projekt keretében, a Szentgotthárdi Történelmi Napok 

rendezvénysorozatára sikerült 1.859.435 Ft pályázati pénzhez hozzájutni. 

A pályázatok felkutatása és megírása mellett a másik legfontosabb plusz forrás szponzorok 

felkeresése és bevonása rendezvényeinkre. Sajnos 2011-ben a tapasztalat azt mutatta, hogy a 

kialakult gazdasági helyzet következtében egyre nehezebb támogatásokat szerezni. 

Természetesen vannak olyan vállalkozások, magánszemélyek, cégek, akik rendszeresen 

támogatják programjainkat és szorosan együttműködnek az egyesülettel.   
 
Kapcsolattartás a médiával 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011-ben is törekedett a médiával történő szoros 

együttműködésre, amely minden területen zökkenőmentesen folyik. 

Programjainkat, rendezvényeinket folyamatosan közvetítik a közönség felé. 

 

Idegenforgalom 

A Látogatóközpont üzemelése 
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A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ május 1-től szeptember 30-ig 

hétfőtől-szombatig 9.00 – 17.00; vasárnap 9.00 – 12.00-ig állt az érdeklődők rendelkezésére.  

Októbertől: hétfő - péntek: 9.00 - 16.30-ig, illetve rendezvények napjain, azok időtartama 

alatt. 

Látogatottság 

Látogatottság tekintetében megállapítható, hogy a nyári szabadságolások időszakában 

lényegesen megnő az érdeklődő turisták száma, ami a Történelmi Napok és az augusztus 20-

ai ünnepnapnak is köszönhető. 

Általánosságban azonban az a tapasztalat, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt és annak 

lezárulását követően lényegesen csökkent a látogatóközpontba betérő száma.  

Megfigyelhető az is, hogy a két kiemelkedő hónap (július, augusztus) kivételével márciustól 

szeptemberig nagyjából azonos látogatottsággal számolhatunk. Ezen időszakok alatt a legtöbb 

látogató a hosszú hétvégéken keresi fel az Információs Központot. (március 15. május 1. 

október 23. november 1.) 

Látogatók száma havi bontásban 

Egyéni látogatók Csoportos látogatók 

2011. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 

Január 23 15 1 0 1 0 0 0 

Február 5 10 0 0 1 0 0 0 

Március 60 43 2 4 2 0 1 0 

Április 51 57 6 6 5 0 0 0 

Május 56 44 1 5 4 1 1 0 

Június 80 45 5 17 4 0 0 0 

Július 307 84 2 18 1 1 0 0 

Augusztus 340 57 26 27 2 0 0 0 

Szeptember 46 33 6 20 2 0 0 0 

Október 28 27 0 5 0 0 0 0 

November 32 8 0 2 0 0 0 0 

December 14 4 0 0 0 0 0 0 

Összesen 1042 427 49 104 22 2 2 0 

Egyéni látogatók  

2011.01.01- 2011.12.31. 

Csoportos látogatók  

2011.01.01- 2011.12.31. 

1 622 fő 26 csoport 

 

2011-ben végzett tevékenységek 

A 2011. március 3-6-ig megrendezésre kerülő Nemzetközi Utazási Kiállításon a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület Turisztikai Információs Központja képviselte a várost.  

 

Bővítettük ingyenesen elvihető kiadványainkat, szélesebb körben kínálunk információs 

anyagokat. Első lépésként felvettük a kapcsolatot a Magyar Turizmus Zrt-vel, amelynek 

internetes oldalán lehetőségünk van magyar és idegen nyelvű kiadványok ingyenes 

rendelésére. Jelenleg sajnos térségünkre vonatkozó kiadványok magyar, angol, német, szlovén 

nyelven nem elérhetőek, mivel a tavalyi rendelés idejére elfogytak, a 2012-es kiadványokat 

pedig a Magyar Turizmus Zrt. még nem bocsátotta ki, de amint a rendelkezésükre áll ezeket is 

megrendeljük. 

Felvettük a kapcsolatot azon szóróanyagok kiadóival, amelyek régebben fellelhetőek voltak a 

Látogatóközpontban. Így újra megtalálhatóak a Carpe Diem, a Helyi Érték kiadványok. 

Szentgotthárd térségében az Őrség jelentős turisztikai vonzerőnek számít, illetve a hozzánk 

betérő látogatók is érdeklődnek az ottani látnivalók, túraútvonalak iránt, de nem 
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rendelkeztünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ingyenes kiadványaival, ezek pótlása is 

megtörtént. Felvettük a kapcsolatot az ausztriai burgenlandi turisztikai egyesülettel is, így az 

ide érkező látogatók a környékbeli, határon túli kulturális és természeti látnivalókról is 

információt kaphatnak. 

A szállásadókkal igyekszünk folyamatosan tartani a kapcsolatot, az aktuális szóróanyagaikkal 

mindig frissítettük kínálatunkat.  

Ugyanakkor olyan programokról, lehetőségekről küldünk tájékoztatókat számukra, amelyek 

idegenforgalmi újításokat, híreket, hirdetményeket tartalmaztak, és rájuk is vonatkozhatnak.  

Tematizáltuk az információs anyagok elhelyezését. A Látogatóközpontban található 

állványokon külön, elhatárolva helyeztük el a kulturális, természeti látnivalókkal, illetve a 

programokkal kapcsolatos kiadványokat, szóróanyagokat, és külön a kikapcsolódásra, 

pihenésre vonatkozó ajánlatokat (St. Gotthard Spa & Wellness és szállásadók, 

vendéglátóhelyek ajánlatai). 

Az idegen nyelvű kiadványokat külön állványon rendszereztük a külföldi turisták könnyebb 

tájékozódása érdekében. 

Nagyméretű térképet helyeztünk ki a www.turistautak.hu engedélyével a Látogatóközpont 

épületében, a környék túraútvonalairól. 

Bővítettük árukészletünket, a látogatók az apró, kis árfekvésű, az emlékként elvihető 

tárgyakat keresték. Hiánycikk volt a városi képeslap, ennek pótlása szintén megtörtént.  

2011 végén elkezdtük az idegenforgalmi kínálat bővítését is. Szervezett túraajánlatokat, 

programcsomagokat állítottunk össze, amelyeket 2012-ben tovább bővítünk, megcélozva a 

családokat és diákcsoportokat. Ezeket az új honlapon a Turizmus külön menüpontján 

hirdetjük, így még szélesebb körben  értesülhetnek a Szentgotthárdon található 

lehetőségekről. 

 

Egyéb tevékenységek 

Bizományosi szerződések keretében a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot több helyszínen 

lehetett megvásárolni. 

Kaland & Játék 2011. évi eladása a Látogatóközpontban: 20 db 

Bizományba a szállásadóknak, vendéglátóegységeknek  2011-ben nem adtunk ki. 

Előző évből áthozott szállásadóknál lévő bizományos darabszám: 

Resi Kft. (Zsida Termál Panzió): 2 db 

Hallo Pizza Vendéglátó Kft.(Átrium Hotel): 2 db 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága: 4 db 

Körmendi Kulturális Központ: 20 db 

Apát Hotel: 5 db 

Porabje Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hotel Lipa): 10 db 

 

Bizományos értékesítés 2011-ben: 

Hotel Lipa: 4 db 

Átrium Hotel: 1 db  

Apát Hotel: 1 db 

Protokoll vendégek számára átadott mennyiség: 2 db 

 

Kilátó 2011. évi eladása a Látogatóközpontban: 112 db.  

2011– ben bizományba a következő szállásadóknak, vendéglátóegységeknek adtunk ki a 

programajánlóból: 

Apát Hotel: 20 db 

 

Bizományos értékesítés összesen: 18 db  

http://www.turistautak.hu/
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Protokoll: A Pannon Jogász Napokra: 50 db 

                 Vásári/ kiállítási ingyenes terjesztés: 730 db 

 

Gotthárd kártya - csak szentgotthárdiak váltották ki a számukra ingyenes, kedvezményekre 

jogosító kártyát. A turisták számára lehetőségként biztosított kártyákat nem keresték - nem 

vásárolták. 

  

RENDEZVÉNYEK HAVI LEBONTÁSBAN 

                                

JANUÁR 

 

17. Civil Tanácsadás 

A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

Aktuális téma: NCA pályázatok készítése 

 

22.  A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre került ünnepi műsor 
A színház aulájában megrendezett programon Huszár Gábor polgármester ünnepi köszöntőjét 

követően került sor a Szentgotthárd Közművelődéséért díj átadására, melyet Háziné Molnár Magdolna 
érdemelt ki több évtizedes munkájával. A megemlékezést Joós Tamás énekmondó műsora zárta. 

FEBRUÁR 

 

9. Farsangi hangulatban  

Farsangi készülődés- játszóház gyerekeknek 9-12 és 13-17 óra között a színházban. 

A programban kézműves foglalkozások, farsangi népi játékok és népszokások felelevenítése, 

valamint, zenés foglalkozás szerepelt. 

12. Szerelemre hangolva  

A Szentgotthárdi Musical Színpad és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös Valentin 

Napi műsora. 

Résztvevők száma: 113 fő 

                                   

14. A Grazi Egyetem Vas megyei diákjainak koncertje - a Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös hangversenysorozatának első 

előadása. A nyitókoncert a Liszt év jegyében zajlott.  

A hangverseny első felében Kiss Márton, a Grazi Zeneművészeti Egyetem zongora szakos 

hallgatója lépett fel, második felében két zongorástrió csendült fel Németh Andrea (cselló), 

Benes Szilárd (klarinét) és Kiss Márton (zongora) közreműködésével.  

Résztvevők száma: 65 fő 

 

15. 10.00 és 14.00  A 2010. évi Gyermekszínházi sorozat II. előadása – a szombathelyi 

Varnyú Country koncertje 

Szentgotthárd óvodásai és kisiskolásain kívül a következő településekről érkeztek látogatók: 

Rönök, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Magyarlak. 

A két előadáson résztvevők száma: 377 fő 

 

16.  10.00 és 11.45 Filharmónia előadások iskolásoknak a Nemzeti Filharmónia Budapest 

Nonprofit Kft. szervezésében - Liszt Ferenc emlékhangverseny  
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28. 18.00 A Camerata Pro Musica kamaraegyüttes koncertje, a Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös hangversenysorozatának  2. 

előadása. 

Résztvevők száma: 47 fő 

MÁRCIUS 

 

2.  Civil Tanácsadás 

A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

Aktuális téma: A civil szervezetek alapdokumentumai, egyéni tanácsadás 

 

6. Tánckavalkád - Az Enjoy Tánc- és Sportegyesület és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület közös szervezésében 

Résztvevők száma: 234 fő 

 

15. Városi ünnepség – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervezésében  

Koszorúzás és ünnepi műsor a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóinak előadásában 

„Soha ne feledd el az emlékét” címmel. 

 

21.  9.45 és 11.45 Erkel és a magyar nemzeti romantika - filharmónia előadások 

iskolásoknak a Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében című műsorban 

a Savaria Szimfonikus zenekart Medveczky Ádám vezényelte. A műsor során közreműködött 

Horváth István – ének, valamint az Ungaresca Táncegyüttes 

 

24. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében – Bödőcs Tibor Stand up 

Comedy estje 

Résztvevők száma: 188 fő 

 

28. 18.00 A SZOI Takács Jenő Zeneiskola tanári hangversenye 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös 

hangversenysorozatának 3. előadása. 

Résztvevők száma: 129 fő 

  

ÁPRILIS 

 

2.  17.00 Dr. Halmi Iván könyvbemutatója – Kerekespisti és a varázslatos laptop 

A Máriaújfaluban élő szerző saját könyvének bemutatója a Színház aulájában. 

 

12. 10.00 és 14.00 Legszebb kincs a barátság, zenés mesejáték a  2010. évi 

Gyermekszínházi sorozat III. előadása -  a budapesti Tihanyi Vándorszínpad műsora. 

Résztvevők száma: 422 fő 

 

18. Four Bones Harsonakvartett koncertje 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös 

hangversenysorozatának 4. előadása. A Four Bones Harsonakvartett 2002-ben alakult. 

Repertoárjuk széles skálán mozog: a klasszikus melódiáktól a könnyed ritmusokon át a jazz 

világáig. A szentgotthárdi koncerten szórakoztató zenét hallhatott a közönség. 

Résztvevők száma: 48 fő 

 

19. Szex és kultúra - Végh György előadása 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. április 19-re szexuális felvilágosító előadást 

szervezett Szerelem és szex tizenévesen címmel a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumába. 

Az előadást, melyen két 9-es osztály vett részt, Végh György, a Vas Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének mentálhigiénés szakembere tartotta. 

 

20. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - irodalmi kvízjáték a Költészet Napja alkalmából  

Az irodalmi vetélkedőn a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumának, valamint a SZOI 

Széchenyi István Általános Iskola 5. osztályosai vettek, összesen 11 csoporttal. A vetélkedő 

írásbeli és szóbeli részből állt. A gyerekeknek számot kellett adniuk tudásukról, amelyet a 

könyv elolvasásával szereztek. Az első 3 helyezett csapat könyvjutalomban részesült, de hogy 

senki ne menjen haza üres kézzel, minden résztvevő kapott egy szelet csokoládét, illetve 

minden csapat emléklappal térhetett haza. 

                     

22.  Húsvéti tojásvadászat  

2011. április 22-én a legkisebbeknek kedvezett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, ugyanis 

húsvéti játszóházba várták a gyermekeket. A délután a felhőtlen szórakozás jegyében telt. A 

gyerekek húsvéti tojásvadászatra indulhattak a várkertbe. A színház aulájában programok 

sokasága várta az érdeklődőket: lehetett tojást festeni hagyományos technikákkal Hegyi 

Lászlónéval, tojásmelegítőt, filigránokat és képtartót készíthettek az ügyes kezűek, zenés, 

mozgásos foglalkozáson vehettek részt Szabóné Csider Bernadettével, valamint a rendezvény 

zárásaként Nagy Rita szórakoztatta a jelenlévőket gyermekdalokkal. A rendezvény egyik 

legsikeresebb programpontja a nyuszisimogató volt. 

           

27.  Civil Tanácsadás 

A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

Téma: NCA pályázatok elszámolása, beszámoló készítés  

 

30.  Májusfa állítás a Civil Fórum szervezésében 

 

MÁJUS 

 

1. Szentgotthárdi Civilek Napja – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös rendezvénye 

Sajnos a május 1-jét idén sem fogadták kegyeibe az égiek, de ez nem szegte kedvét a civil 

szervezeteknek, baráti társaságoknak, akik főzési tudományban mérték össze tudásukat. 

Szórakoztató műsorok a szentgotthárdi művészeti csoportok fellépésével, civil szervezetek és 

baráti társaságok  főzőversenye, kirakodóvásár szerepelt a programban. A műsor során 

fellépett: Szentgotthárd Város Fúvószenekara, Rozmaring tánccsoport, Farkasfai gyerekek, 

Békefi Antal Népdalkör, Szivárvány kórus, valamint  Magyarics Bettina.                     

                               

9. Európa Nap – a Négylevelű Szerencsehozó Lóhere Projekt keretében 

A Nemzeti felvonulást követően  Huszár Gábor,  Szentgotthárd Polgármestere és Franz 

Schausberger, Salzburg mindenkori Tartományelnöke, Európai Régiók Bizottságának Tagja, 

IRE Vezetője nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően az öt országból érkezett művészeti 

csoportok bemutatkozása zajlott a szabadtéri színpadon –  zene, tánc és ének műfajokban:   

Takács Jenő Zeneiskola Ifjúsági Fúvósegyeüttese, Arany J. Általános Iskola kórusa, 

Kroboteki fúvószenekar, Boszni-Harcegovina, Horvátország, Szlovénia művészeti együttesei, 

valamint a Zala táncegyüttes. 

A program kísérő rendezvényeként a színház aulájában nemzetek-ételek mottóval 

kóstolhatták meg a látogatók a projektben résztvevő népek gasztronómiai különlegességeit.          
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11. MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata Drog Art Színpadának prevenciós előadása:  

Gina címmel 

A Drog A’RT Színpad önkéntes szereplőinek előadása azoknak, akik szívesen tanulnának a 

drogok káros hatásairól és tapasztalataikat szituációs drámajáték, színdarab formájában 

megosztanák kortársaikkal. A Színházban teltház előtt megtartott előadásuk, a GINA, egy 

elkábított, megerőszakolt lány végső kirohanása. 

 

14. Fúvóskoncert  

Évente egy alkalommal színházi koncerten mutatja be Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

legújabb repertoárját, amely egyben az utána következő Zenészbál nyitó eseménye. A 

koncerten a Szentgotthárd Város Fúvószenekara mellet fellépett Hrabovszky-Orth Katinka és 

Sipos Dávid- ének. 

 

19. Részletek a Padlás című musicalből a Takács Jenő Zeneiskola növendékeinek 

előadásában 

 

JÚNIUS 

 

3. Kistérségi forgatag – a Szentgotthárdi Civil Fórum rendezvénye 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 6. alkalommal rendezte meg a Kistérségi Forgatag rendezvényt. 

A hagyományoknak megfelelően a program a Májusfa „kitáncolásával” kezdődött a 

Városkapunál. Magyar népdalok éneklése közben dőlt el a fa. Ezt követően Monek Zsolt, 

alsószölnöki polgármester köszöntőjére vette kezdetét a kulturális forgatag, melyen felléptek 

az alsószölnöki óvodások, a SZOI német nemzetiségi tánccsoportjai a Rábatótfalusi 

asszonyok, a Farkasfai tini tánccsoport, a Magyarlaki Asszonykórus, az Alsószölnöki Német 

Asszonykórus, a Rozmaring Tánckör, Pálláné K. Mária versmondó és Dömötörné Biczók 

Judit énekes. Első alkalommal érkeztek a rendezvényre vendégek messzebb tájakról, Pecölről  

Kovács Jánosné és Bozzay Gyuláné népdalénekes, a Margaréta Asszonykórus és Csíkvándról 

Mesterházi Károly népdalénekes és unokái. Az időjárás ezúttal sem fogadta kegyei a 

szereplőket és az érdeklődő közönséget, de talán majd jövőre. 

      

4. Városi Gyereknap a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Életfa Baráti Kör közös 

szervezésében 

Az Életfa Baráti Kör szervezésében március 4-én került megrendezésre az első, Szentgotthárd 

Város Jótékonysági Estélye, melynek bevételéből új értékkel gazdagodott a Hársas-tó.  

A tó melletti játszótér avatására június 4-én került sor. Éppen ezért a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület az Életfa Baráti Körrel karöltve a városi gyereknapot ezzel az eseménnyel 

kapcsolta össze, hiszen mindkettő a gyerekekről, gyerekeknek szól. A szökőkúttól induló Jó 

tett helyébe jót várj!  Mese az Estélyről és a Hársas-tóról kerettörténetű, családi kincsesláda-

kerékpártúra állomásain keresztül jutottak el a játékos kedvűek a tóhoz, hogy megtalálják a 

kincsekkel teli „ládikát”. A Csim-bum cirkusz Mit is rejt a varázsbőrönd műsorával 

szórakoztatta a gyerekeket. A nap fénypontja az Estély bevételéből elkészült játékvár avatása 

volt. A délután még számos meglepetést rejtegetett. Volt ugrálóvár és élő csocsó, kézműves 

foglalkozás, arcfestés, ügyességi feladatok és sok más meglepetés. Bár az időjárás megtréfálta 

a résztvevőket, azért az eső nem szegte kedvüket és kitartott a több száz gyermek és felnőtt.  

    

11. SZIN - Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 2011-es 

programjának vetélkedőjén 6 csapat, mintegy 50 diák mérte össze ügyességét, kreativitását, 
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két korosztályban. Az idei feladatok egy kicsit eltérőek voltak az előző évekhez képest, sok 

kreativitást, ügyességet és szervezőképességet igényeltek. A színházi feladatokkal 

párhuzamosan külső helyszínen is folyt a játék. Voltak feladatok a Nemzetek konyhája, a 

Filmesztétika, az Önkéntesség, a Védd a környezetet!, Hallasd a hangod! témakörökben is. A 

hangsúly a kreativitáson, az ötletességen volt, valamint azon, hogy minél több külső embert 

be tudjanak vonni a csapatok a nap programjába.  

Kiegészítő programok is várták az érdeklődőket, mint egészségügyi szűrés, kipróbálhatták a 

„Részeg szemüveget”, játszhattak a szombathelyi LOGO Mobil játékaival is. Aki komolyabb 

témára vágyott, az kerekasztal beszélgetés keretében folytathatott eszmecserét ifjúságpolitikai 

kérdésekről. A napot a Stohl Andrással folytatott kötetlen beszélgetés zárta. A drogprevenciós 

előadás, a tanulságos beszélgetés mellett megismerhettük magát a színészt is.                       

                       

24. Szent Iván éj 

Szentgotthárd Város Fúvószenekarának kezdeményezésére elevenedett fel a Szent Iván éj 

Szentgotthárdon. A több mint 10 évnyi szünetet követően Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

és az Enjoy Tánc- és Sportegyesület közös műsora volt hallható és látható. A Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület a hagyományok felelevenítésével, valamint a Múzeumok éjszakája 

szentgotthárdi rendezvényének megszervezésével kapcsolódott a rendezvényhez, 

együttműködve a könyvtárral és a múzeummal.                      

                  

27. Városházi Esték – Nyárköszöntő Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében, a Szentgotthárdi Vonósok és Énekkar közreműködésével 

Szentgotthárd Város Vegyeskara évek óta Nyárköszöntő hangverseny keretében zárja le az 

évadot. Idén második alkalommal a Szentgotthárdi Vonósok is csatlakoztak a rendezvényhez.  

A jó hangulatú nyáresti koncert teltházas közönségének kellemes kikapcsolódást nyújtottak az 

est szereplői. 

                    

JÚLIUS 

 

Gotthárdi Vakáció - nyári táborok  

2011. július 4 –augusztus 12. 

 

2011-ben első alkalommal öt nyári táborozási lehetőséget kínáltunk a gyermekek részére.  

A táborok bázisközpontja a Színház volt. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy mindegyik nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a 

szülők körében. Az öt tematikus táborban összesen 64 gyerek vett részt.  

Banyatanya kamasz lányoknak – 15 fő 

Kis mesterségek nyomában – kézműves tábor – 17 fő 

Médiatábor – a televíziózás, filmkészítés titkai – 7 fő 

Tánctábor – 11 fő 

Hagyományőrző és természetvédő tábor – 14 fő 

A gyerekek szórakozva, igazi nyári csemegeként szerezhettek új ismereteket, barátokat.  

 

16.  XXIII. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál. 

Ha július vége, akkor Szentgotthárdon Hopplá Könnyűzenei Fesztivál. Idén immár 22-szer! A 

Hopplá olyan hosszú múltra tekint vissza a fesztiválok világában, mely szinte egyedülálló az 

országban. A hosszú múlt, egyben olyan hagyományt hordoz magával, melyre büszkének kell 

lennünk, de a hagyomány nem azt jelenti, hogy nem lehet vele néha szakítani és a megújulás 

jegyében olyan programpontokkal kiegészíteni egy adott rendezvényt, mely a fesztivál 

előrelépését garantálja. Ezen cél érdekében 2011-ben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
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felkért néhány helyi zenészt, hogy segítsen a fesztivál megszervezésében. A szervezőbizottság 

tagjai nagy tenni akarással, lelkesedéssel vágták bele magukat a fesztiválba, ezúttal nemcsak a 

fellépői, hanem a szervezői oldalon is, így a Hopplá kissé megváltozott köntösben várta az 

érdeklődőket a Színház mellett felállított fesztiválsátorban. Ami várt mindenkire: megújult 

környezet, kibővített vendéglátói szolgáltatás, kiváló zenekarok és a fesztivál zárásaként after 

party Hegével. 2011-ben első alkalommal volt belépőjegyes a rendezvény, ami 

elengedhetetlen ahhoz, hogy  színvonalas rendezvényeket lehessen szervezni.  

Belépő: elővételben: 500.-Ft. (mely sms-ben is igényelhető volt). Helyszínen: 800.-Ft volt. 

Résztvevők száma: 478 fő 

Fellépő zenekarok: Tuzsu Junior Trio, Stereo Zodiac, Zaporozsec, Drinking Pigs, Save As, 

No Para, The Eight (Szlovénia) Gangxsta Zolee és a Kartel. 

 

29-31. – Szentgotthárdi Történelmi Napok. 

Szentgotthárd Városa a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen 2011. július 29-31 

között rendezte meg a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot.  

A város ekkor emlékezett az 1664. augusztus 1-jén lezajlott szentgotthárdi csatára, melyet a 

City Cooperation – Városok Szövetsége pályázati támogatásának segítségével idézett fel. A 

programsorozat számos új elemmel gazdagodott. 

Régi – új főhelyszínként visszatért a rendezvény méltó környezetbe, a Színház és a templom 

közötti térre. Új helyszínként a várkerti szabadtéri színpad is be lett vonva, ahol a Szent 

Sebestyén Íjászkör bemutatója, valamint a Szentgotthárdi Csata élőben produkció került 

megrendezésre. A helyszínek ilyen fajta változása rendkívül jó hatással volt a programokra.  

A hagyományos programelemeken túl új elemek jelentek meg a rendezvényen:  

- hintós kikiáltó járta végig a város utcáit, a Máriaújfaluból indulva, a kethelyi városrészen 

keresztül a főtérre érkezve. Folytattuk a 2010-ben, a Szentgotthárdi Római Kori 

Hagyományőrzők kezdeményezését, az „Utazz velem az időben!” című 40 m hosszú 

történelmi rajz készítését. A 2010-ben készített rajzot ünnepélyes keretek között mutattuk be, 

valamint a gyerekek elkészíthették a 2011-es rajzot. Új köntösbe öltöztettük a népművészeti 

vásárt, egységes pavilonokat bérelve, és törekedtünk arra, hogy a vásár a sokszínűséget 

mutassa. A gyerekek sem unatkoztak, hiszen középkori játszóház várta őket.  

Összességében elmondható, hogy az új helyszínek és új programelemek rendkívül jó hatással 

voltak a rendezvényre, ami a látogatottsági adatokban is tapasztalható volt.  A sorozat méltó 

zárása volt Wolf Kati és Takács Nikolas műsora, melyen közel 4000 ember szórakozott.     

                      

AUGUSZTUS 

 

20.  Szent István ünnepe alkalmából kulturális és szórakoztató műsor, kirakodóvásár a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

szervezésében  

A program kora reggel Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéjével kezdődött. A nap 

tiszteletére rendezett ünnepi szentmisén Huszár Gábor polgármester mondott köszöntőt, majd 

sor került a városi kitüntetések átadására. Az ünnepség az újkenyér megáldásával és 

megszegésével ért véget. Délután került sor az I. Szentgotthárdi Autós Ügyességi Versenyre a 

Széll Kálmán téren. Aki elfáradt az autók zajától, kulturális műsorokat tekinthetett meg a 

Színház melletti szabadtéri színpadon, ahol fellépett Magyarics Bettina és Kiss Árpád, 

valamint az Enjoy Táncegyüttes. A "Hármashatár Szépe" szépségversenyt két kategóriában 

rendezték meg első ízben városunkban. A nap zárásaként László Attila, a Csillag Születik 

verseny győztesének műsorát hallhatta a több száz érdeklődő.  

                      

SZEPTEMBER 
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3: Városházi esték – Nyárbúcsúztató Hangverseny, a SZOI Takács Jenő Zeneiskola 

nyári zenei táborának műsora – a kamaraegyüttesek részvételével 

 

16. A 24 Város körmendi rendezvényén való részvétel 

Szentgotthárd Városa is részt vett Körmenden, a 24 Város polgármesteri találkozóján. Csuk 

Ferenc szentgotthárdi fotói, a Békefi Antal Népdalkör, a Rozmaring Tánccsoport, valamint  

a Partium Alapfokú művészeti Iskola Néptáncosai képviselték városunkat. Nagy sikert aratott 

a látogatók körében a Lipa étterem felajánlásaként vitt hajdinatorta. 

                 

16-22. Mobilitás Hete – Kapcsolódás az országos rendezvénysorozathoz a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében  
Szentgotthárd városa már második alkalommal csatlakozott a rendezvénysorozathoz, amely 
az idén a „Gurulj Gotthárd! programmal indult. Minden olyan eszközzel lehetett gurulni, ami 
környezetbarát, és aminek kereke van. A cél a fürdő parkolója volt, ahol Kardosné Kovács 

Márta nyitotta meg az eseményt, majd kezdetét vette a családok ügyességi versenye.  
Este St. Gotthard Spa & Wellness Éjszakai Fürdőzésre hívta a városlakókat. A hét folyamán 
kerékpártúra, kenuzás, jóga, szépség – egészség party, aerobik, egészségszűrések, biopiac, 
kézműves foglalkozások,  a Müllex, a Pronas az ÁNTSZ és a Szentgotthárdi Kerékpáros 
Egylet standjai várta az érdeklődőket. Az „Újrahasznosítás kreatívan” pályázat sok iskolás 
fantáziáját indította el. A bringaplaccon lehetőség volt kerékpárokat, kellékeket cserélni, 
vásárolni. A lakossági utcafórumon Labricz Béla  környezetvédelmi tanácsnokkal lehetett 
beszélgetni. Kovács Gábor Vasútmodell kiállítása is nagy sikert aratott a látogatók körében.  
A hetet az Autómentes Nap és kerékpáros felvonulás zárta.                 
      

OKTÓBER 

 

1. Mit tegyünk, amíg megérkezik a mentő?  

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány közreműködésével, a szentgotthárdi mentőállomás 

szervezésében, az ingyenes elsősegélynyújtó előadáson és gyakorlaton közel 100 érdeklődő 

vett részt. A téma az újraélesztés volt, babán történő gyakorlati bemutatóval egybekötve. 

 

8. Kórustalálkozó a Zene Világnapja alkalmából – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

és Szentgotthárd Város Vegyeskara szervezésében 

A szentgotthárdi vegyeskar 1996 óta rendezi meg a zenei világnap tiszteletére a 

kórustalálkozót. Idén két vendégkórust hívtunk meg, a szombathelyi Vox Savariae 

énekegyüttes Bognár Nóra, a Szlovákiából érkezett Somorjai Híd Kórus pedig dr. Hecht Anna 

vezetésével. Huszár Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket. A találkozót a három 

együttes közös éneklése zárta. A Szentgotthárd Énekegyesület segítségével a somorjai Híd 

Vegyeskar immár második alkalommal két napig volt a város vendége. Az éneklés mellett a 

baráti beszélgetések, valamint az Őrségi kirándulás még inkább elmélyítette a kórusok közötti 

barátságot.  

    

9. Szappankészítő tanfolyam 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egyik alapfeladata szakkörök, tanfolyamok szervezése 

és a működésükhöz szükséges közösségi szintér biztosítása, valamint az ismeretterjesztés. 

Ennek keretében hirdettük meg az egynapos szappankészítő tanfolyamot, melyen 5 fő vett 

részt. 

 

15. Musical koncert 
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A Színházban megrendezett esten Magyar Szilvia énekművész tanítványai léptek fel, köztük a 

szentgotthárdi kötődésű Kiss Árpád is. Az előadáson 156 fő jutalmazta tapssal az előadókat. 

 

22. Városi ünnepség 1956-os forradalom és szabadságharc 55. valamint a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében. A hősi emlékműnél 

történt koszorúzást követően a Színházban folytatódott az ünnepség, ahol Huszár Gábor 

polgármester mondott ünnepi beszédet, majd pedig a SZOI Általános Iskolájának   Széchenyi 

István 5-8. Évfolyam  tanulói adtak műsort „Angyal,  vigyél hírt a csodáról!” címmel. 

 

28. VII. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra 

Egyesületünk 7. alkalommal rendezte meg a Tökparty, avagy Halloween gotthárdi módra 

rendezvényt. Olasz Roland: Az ellopott álom című meséje alapján készült játékban a 

résztvevő több száz gyermek ezen az éjszakán az ellopott álom nyomába eredt. Mint minden 

mese, ez is a végén jóra fordult, a jók győztek a rosszak felett, a gyermekek ezután csak 

szépeket fognak álmodni Álomőr és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület játékának 

segítségével. 

NOVEMBER 

 

12. Márton napi liba-galiba 

A rendezvény az Életfa Baráti Körrel közösen került megrendezésre – a nagy érdeklődésre 

való tekintettel - a Vörösmarty Gimnázium aulájában. A Márton-napi népi hagyományok köré 

épült fel a délután és egy pályázati lehetőségnek köszönhetően, a kistérségben élő hátrányos 

helyzetű gyerekek részt vehettek a programon. Rajzpályázat, színjáték, koncert, Márton-napi 

lámpás készítése és felvonulás tette felejthetetlenné az eseményt. 

 

 15. 10.00 és 14.00 Gyermekszínházi bérlet 1. előadása 

Kipling: A dzsungel könyve – zenés mesejáték a budapesti Kincses Színház előadásában 

Az előadást 479 gyermek élvezhette. 

 

Adventi Varázslatok 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület "Adventi Varázslatok" címmel, az ünnepi 

várakozás idejének valamennyi hétvégéjére kínált programokat a város lakóinak és az 

ide látogató vendégeknek 
26. Adventi gyertyagyújtás és hangverseny a Rábakethelyi Katolikus Templomban a 

Rábakethelyi városrészi önkormányzat és az egyház közös rendezésében. A koncerten 

fellépett: Szentgotthárd Város Vegyeskara, a Pável Ágoston Vegyeskar és a Rábakethelyi 

Plébánia Kórusa.        

DECEMBER 

 

3. Borostyán-völgyi mesék – a III. Béla Szakképző Iskola diákszínjátszó körének teltházas 

előadása 

 

4.  Ajándékot hoz a Mikulás 

Változatos programok várták a gyermekeket Mikulás előestéjén a Színházban. Nagy sikere 

volt nagymama konyhájának, ahol linzert süthettek a gyerekek. Volt mesekuckó, ügyes kezek 

terme, krampusz iskola és játszószőnyeg. A Szeretet asztalára mindenki elhozhatta megunt 

játékát és vihetett helyette másikat. Az Óperenciás Bábszínház Mikulás műsorát a közel 200 

gyermeknek és szüleiknek szerzett örömet.  
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10. Adventi csodadélután  – az Életfa Baráti Kör rendezvénye – kapcsolódva a Baptista 

szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához. 

 

10. 17.10 V. Tánckavalkád - Az Enjoy Tánc- és Sportegyesület és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület közös szervezésében 

Résztvevők száma: teltház 

 

December 17. Karácsonyváró kinn is, benn is 

A karácsonyi készülődés ezen a napon csúcsosodott ki, hiszen valamennyi korosztály számára 

kínáltunk programokat. A gyermekeket Karácsonyi készülődés várta az ügyes kezek 

műhelyében, benne mézeskalács sütés, karácsonyi asztaldísz és ajándék készítés és 

játszóházak. A Kulturális műsorok délután négy órakor kezdődtek a szabadtéri színpadon, 

ahol felléptek:  

Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói 

Békefi Antal Népdalkör 

Széchenyi István Általános Iskola tanulói 

Rábafüzesi Asszonykórus 

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 

Rozmaring táncegyüttes 

A hideget megszakítva klasszikus karácsonyi hangversenyre vártuk az érdeklődőket a 

Színházban a Szentgotthárdi Vonósok és Szentgotthárd Város Vegyeskarának fellépésével.  

A nap zárásának méltó felvezetése volt a gotthárdi mazsorettek tánca, akiket követően lépett a 

színpadra az est két sztárvendége Varga Feri és Balássy Betti. A nap délutánján 14 órától 

egészen 20 óráig kürtöskalács, forralt bor, főtt kukorica, lángos, sült gesztenye, mézeskalács, 

karácsonyi ajándéktárgyak közül válogathattak a kirakodóvásárban.        

       

24. „Megszülettél…” Glória Színjátszókör karácsonyi pásztorjátéka  

 

KIÁLLÍTÁSOK 2011. 

 

2010. 12. 09. 2011. 01. 30.   Szentgotthárdi Fotóklub első önálló kiállítása 

Első címmel, első alkalommal mutatkozott be önálló kiállítás keretében a Színház aulájában a 

Szentgotthárdi Fotóklub. A nagyközönség figyelmébe Huszár Gábor polgármester, Fekete 

Tamás, a klub vezetője és Simon Attila, az Őrségben élő fotográfus ajánlotta a tárlatot. 

Az alkotók: Bana Ferenc, Bartos Károly, Bartos Borbála, Borbély Sándor, Czeglédy István, 

Csuk Ildikó, Dallos Dóra, Dallos Mariann, Dancsecs Imre, Fekete Tamás, Giulio Borsoi, 

Jakab Blanka, Jakab Flóra, Karácsony Pálné, Kiss Zsuzsanna, Kocsis Kitti, Kovács-Buna 

József, Lantos Nóra, László Lilla, Móricz Tünde, Németh Zsolt, Papp József, Steffel Csaba, 

Szilágyi Brigitta, Zsgánecz Balázs.           

2011. március 5 – 25.   Góczán Szilvia  fotókiállítása 

A fiatal fotós lány fiktív karakterek, helyszínek határait kutatja, sokszor túllépve a fotó 

kereteit, environmenteket, ad hoc performanszokat alakítva belőle. A kiállítóteret személyes 

térré változtatja, amelyben a különböző nézőpontok egységbe állnak össze.  

 

2011. március 27 – április 7.                   

Horváth Endre Sopronért díjas fotóművész  A nő örök rejtély... fotókiállítás 

A művész számára a fotózás a „létet” jelenti. A figurális fotó kielégíti a lelkét és így 

egyensúlyba kerül a polgári hivatása (egészségügy) mindennapi „borzalmainak” átélésében.  
 

2011.április 10– 30.  Szentgotthárdi Tulipánfa Foltvarró Klub  - Folt hátán folt kiállítása 
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A szentgotthárdi foltvarrók a tulipánfát választották névadójuknak. A klub már 12 éve 

működik, 8 éve viseli címadója nevét. 8 szorgos asszony jön össze kéthetenként néhány órára. 

Ez az alkotómunka összehozza az azonos érdeklődésű embereket, akiknek nagy szükségük 

van arra, hogy a bennük lévő alkotókedvet kiadhassák magukból. Céljuk, hogy visszahozzák a 

kézimunka becsületét, hogy újraélesszék a jó minőség és az igényesség iránti vágyat.  

2011.05.17 - 06.30. Kázár Józsefné szentgotthárdi amatőr üvegfestő kiállítása 

                 

2011.07.11 - 07.27.   Fenyvesi Anna  - A biciklik életre keltek c. fotókiállítása 

A kiállított képek egytől-egyig „A biciklik csodálatos életéből” merítették ihletüket és 

kerékpárokról meséltek a látogatóknak. Szokatlan, mert egy fotográfusnő fényképezőgépén át 

tekinthettünk bele ebbe a különös világba. 

 

2011.07.29 - 08.21. Szendi Szűcs István képzőművész kiállítása 

A művész táblaképei rendhagyóak, mind színvilágban, mind tartalomban, hiszen nem riad 

vissza a dolgok újrahasznosításától, és attól sem, hogy ezeket beépítse képeibe. 

 

2011.07.30 - 08.21.  Kovács Gábor faszobrász kiállítása 

A  szombathelyi extrém művész által készített napelemes autó nagy sikert aratott a látogatók 

körében, hasonlóan a különlegesen, finoman megmunkált szobraihoz, tárgyaihoz. Mindegyik 

alkotás visszatükrözi a művész mérhetetlen szeretetét a fa iránt. 

 

2011. 09. 07 -  10. 10.   Váradi Károly fotóművész Ciprusi hangulatok c. kiállítása 

A Móra Ferenc Könyvtár és  Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében valósult 

meg a kiállítás. A fotóművész Cipruson készült képeit tekinthették meg az érdeklődők. 

 

2011.09.19.  Kovács Gábor szentgotthárdi vasútmodellező kiállítása  
A Szentgotthárdon készült terepasztalt most mutatta be először a nagyközönségnek a szintén 

szentgotthárdi tulajdonosa, Kovács Gábor. Az Európai Mobilitási Hét jegyében megrendezett 

bemutatón vidáman zakatoltak a terepasztalon a villany-, dízel- és gőzmozdonyok, a 

gyermekek nagy örömére. 

 

2011. 09.19 - 09.30.  Újrahasznosítás kreatívan! - az Európai Mobilitási Hét keretén belül 

A gyermekek fantáziája határtalan, hiszen a hulladékba szánt anyagokból fantasztikus 

alkotások születtek. 

 

2011. 10. 20 - 11. 03.   A Pszichiátriai Betegek Otthona lakóinak kiállítása 

Lengyel Krisztina és Fekete Erzsébet munkái 

 

2011.11.16 - 2011.12.04.  Ősi cigány mesterségek napjainkban - vándorkiállítás 

Javasasszonyok, tamburások, bőgősök, kézművesek tűnetek fel a kiállított képeken.  

A fotók bemutatták,  milyen jellegzetes cigány foglalkozások voltak. A vándorlásuk nem 

feltétlenül öntörvényű indíttatás volt, hanem a szakmák művelésével együtt járt, hiszen, ha 

már elég kés vagy teknő volt egy helyen, odébb álltak, hogy új helyet keressenek, ahol 

eszközhiány mutatkozik. 

 

2011.12.09 - 2012. 01.30.  Évzáró kiállítás a Szentgotthárdi Fotóklubtól  

A fotóklub második kiállítását láthatta a nagyérdemű közönség. Az idén több alkotó 

pillanatfelvétele került a falakra - közel 40 - köszönhető annak, hogy a klub nemcsak egyre 

népszerűbbé, hanem valódi alkotó közösséggé vált az elmúlt két év alatt.  
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Szentgotthárd, 2012. január 31.  

 

 

  

                                                                                                   Kiss Éva 

                                                                                                     elnök       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

                                                                                                                

A PANNON KAPU KULTURÁLIS 

EGYESÜLET 
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2012. ÉVI MUNKATERVE 

 
 

 

 

 
2012. január 31. 

 

 

 
 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület közgyűlése 2011. március 10-ei ülésén Kiss Évát  

választotta az Egyesület új elnökének, aki 2011. április 21. óta látja el az egyesület vezetését. 

Az egyesületnek 2011. december 31. állapot szerint 35 fő tagja van. 2011-ben az elnökségi 

tagok létszáma 9 főre emelkedett  és tagsági összetétele is megváltozott. Jelenlegi tagok: Kiss 

Éva(elnök), Lászlóné Király Tünde (elnökhelyettes), Dr. Dancsecs Zsolt, Horváth Tiborné, 

Kuntárné Standor Ilona, Labritz András, Nagy Rita, Bartakovics Andrea. 

A felügyelő bizottság tagjai: Dancsecsné Kovács Andrea, Csukly Gergely, Dr. Sütő Ferenc. 

  

Az egyesület 2005. szeptember 1. óta munkaszervezet tart fenn, az önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás keretében a közművelődési feladatok ellátására, amely  

jelenleg 5 fővel működik:  Kiss Éva (elnök), Károly Andrea (művelődésszervező - 

munkaszervezet vezető), Bogdán Beáta (idegenforgalmi munkatárs) Ritóperné Dancsecs Rita 

(dekoratőr-szervezési asszisztens), Virányi Balázs (gondnok-technikus). 

 

A személyi változások pozitív hatással voltak a 2011-es évre. Folyamatosan történtek 

előrelépések a kulturális- és a szórakoztató programok terén, ami a 2012-es évben tovább fog 

folytatódni, hiszen több új rendezvénnyel bővítjük programunkat. 

Az egyesület legfőbb célja a fejlődés, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben elképzelhetetlen 

együttműködés nélkül. A civil szervezetek, a városlakók, a vállalkozók, a városban működő 

cégek együttes összefogása szükséges – mint minden máshoz - a kulturális élethez is. 

Reményeink szerint a már meglévő és sikeres programok mellett az új kezdeményezések is 

hozzájárulnak majd mindehhez, valamint a turizmus fejlődését is elősegíthetik. 

A „Tavaszköszöntő a kultúra jegyében” vagy az ősszel megrendezésre kerülő „Zöld 

Szentgotthárd” - környezetvédelmi, kulturális és gasztronómiai fesztivál mind ezt a célt 

szolgálják. 

De nemcsak az új programok, hanem az évekkel ezelőtti sikeres rendezvények felélesztése is 

célja ebben az évben az egyesület munkaszervezetének. Ezek már feledésbe merültek, de friss 

tartalommal megtöltve, kicsit másképp, újra életképessé válhatnak. Ezek között külön 

kiemelném a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap régi, de új köntösben való megújulását, a Retró-

party ismételt felfrissítését.  
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Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a tematikus programokra. A budapesti Csodák palotája 

a gyerekek körében lehet majd sikeres, a Láthatatlan kiállítás az egész család számára 

nyújthat majd feledhetetlen élményt. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk egy nagyon fontos tényezőről, mégpedig a 

korlátozott anyagi lehetőségekről. Magyarországon jelenleg nem könnyű egyetlen 

közművelődési intézménynek a kultúra minden terén a közönség elvárásainak megfelelni, így 

a mi városunkban sem.  

2012-ben a színházi előadások újra visszatérnek a programok közé, viszont ezek a legtöbb 

esetben mínuszos eredményt generálnak. A színház befogadóképessége az előadások 

költségéhez mérten kicsi, így olyan jegyárakat kellene kalkulálnunk, amit nem tudna a 

közönség megfizetni.  Ezért a költségvetésben számolnunk kell ezek plusz kiadásaival is, 

ugyanakkor minőségi előadásokkal szeretnénk a közönséget megörvendeztetni. 

A tavaly elfogadott ifjúsági koncepció ránk vonatkozó feladatai szintén a 2012-es év teendője. 

A fiatalokat nehéz megmozgatni, ez mindig kihívás, de fontos az értékteremtés és a közösségi 

élmények, közösségfejlesztés megteremtése. Az egyik legsürgetőbb feladat egy olyan 

helyiség kialakítása a fiatalok számára, ahova  szívesen járnak. Jelen pillanatban a FIKUSZ 

erre a célra nem alkalmas. Vagy ennek felújítása szükséges, vagy egy lehetséges másik hely 

megtalálása, amely az önkormányzat támogatásával valósulhat meg. Jelenleg pályázati 

lehetőség nincs ennek megoldására. 

   

Bízunk benne, hogy gondos gazdálkodással, új ötletekkel  2012-ben is sikeres évet tudhatunk 

magunk mögött. 

 

 

 

 

 

1.1 RENDEZVÉNYEK HAVI LEBONTÁSBAN MEGJELÖLVE AZOK FELELŐSEIVEL 

 

JANUÁR 

 

7. Varázslatos Show Mickey egérrel - szórakoztató, interaktív előadás gyerekeknek 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs 

 

14. A lendvai Egy & Más Vándorszínház, Kornis Mihály: Körmagyar c. előadása 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs 

 

20.  A Magyar Kultúra Napja – Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész rendhagyó 

irodalom órái általános és középiskolásoknak a Színházban 

Ünnepi műsor a Refektóriumban - Jordán Tamás stand-up előadása  

 

21. A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Szalagavató ünnepsége 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs 
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27-28.  A szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola Szalagavató ünnepsége 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs  

 

30.  A Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében 

Filharmónia előadások iskolásoknak – Ungaresca Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenei 

együttes hangversenye 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

 

FEBRUÁR 

 

4. Farsangi parádé gyerekeknek – játszóház, sütés-főzés, jelmezbál, kézműves 

foglalkozás 

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Bogdán Beáta 

 

5.  A Szlovén Kultúra Napja 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs 

 

11. Molnár Ferenc amatőr festő – „Az én világom” című kiállításának megnyitója 

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

11. Szentgotthárd Város Fúvószenekarának farsangi koncertje 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea 

 

15. Anconai szerelmesek – zenés kavalkád a Kalocsai Színház előadásában 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

21.  A 2011. évi Gyermekszínházi sorozat II. előadása – a Katáng együttes koncertje 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelő: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

21.  Nyugdíjas Farsang 

Helyszín: Színház nagyterme, aulája 

Felelős: Virányi Balázs 

 

MÁRCIUS 

 

10. „Nőnek lenni jó” – minden, ami a nőkről, nőknek szól 

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Bogdán Beáta, Ritóperné Dancsecs Rita 
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15. Városi ünnepség – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervezésében  

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

19 - 31. Tavaszköszöntő Fesztivál – két hét, ami a kultúráról szól 

Kiállítások, prózai és zenei előadások, író-olvasó találkozók, gyermekprogramok 

Helyszín: Színház, Könyvtár, Széchenyi István Isk. aula 

Felelős: mindenki 

 

– Már egyeztetett programok:  

 

– 19. Elisabeth Ledersberger-Lehoczky szobrászművész  kiállításának 

megnyitója 

                  Helyszín: Színház aula 

      Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

– 19. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület közös szervezésében a 2012. évi tavaszi hangversenysorozat 

előadása 

      Helyszín: Refektórium 

      Felelős: Károly Andrea 

 

– 22. Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel   

      Helyszín: Könyvtár 

      Felelős: Kiss Éva 

 

– 26. Kultúra az Európai Unióban - Takács Tamás előadása 

      Helyszín: Színház aula 

      Felelős: Kiss Éva 

 

– A 2011. évi Gyermekszínházi sorozat III. előadása – Rumcájsz, a rabló 

(mesejáték) a győri Csörgősipka Színház előadásában 

      Helyszín: Színház nagyterme 

      Felelős: Károly Andrea 

 

– Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel 

      Helyszín: Könyvtár 

      Felelős: Kiss Éva 

 

– A Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében 

      Filharmónia előadások iskolásoknak - Borbély Műhely – Jazz és klasszikusok 

      Helyszín: Színház nagyterme 

      Felelős: Károly Andrea 

 

– A meseírás napja alkalmából rajzpályázat óvodások és általános iskola alsó 

tagozatos diákok részére - Kedvenc mesém! címmel.  

      Írj egy mesét! pályázat - Meseírás általános iskola felső tagozatosai  részére.  

      Tervezd meg a „Tavaszköszöntő Fesztivál” logóját – pályázat középiskolásoknak 
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      További programok szervezés alatt 

      Felelős: mindenki 

 

ÁPRILIS 

 

2. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

közös szervezésében a 2012. évi tavaszi hangversenysorozat előadása 

Helyszín: Refektórium 

Felelős: Károly Andrea 

 

15. A budapesti Csodák Palotája interaktív tudományos kiállítása – Látványos, 

szórakoztató módon kerülnek bemutatásra a természet törvényei, a fizika csodálatos világa – 

nem csak gyerekeknek, hanem az egész családnak nyújt feledhetetlen élményt.  

Helyszín: Színház aulája 

Felelős: Virányi Balázs, Kiss Éva 

 

23. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

közös szervezésében a 2012. évi tavaszi hangversenysorozat előadása 

Helyszín: Refektórium 

Felelős: Károly Andrea 

 

27.  A 2011. évi Gyermekszínházi sorozat IV. előadása  - a szombathelyi Mesebolt 

Bábszínház műsora 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

28.  A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében Musical koncert – Kiss Árpád 

és barátai közreműködésével 

Helyszín: Színház 

Felelős: Virányi Balázs 

 

30.  Májusfa állítás a Civil Fórum szervezésében 

 

Időpont egyeztetés alatt:  

– Ifjúsági színházi előadás a Költészet Napja alkalmából –  Voltaire: Candide c. 

darab bemutatója a Forrás Színház előadásában 
      Helyszín: színház nagyterme 

      Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

– A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében irodalmi kvízjáték 

középiskolásoknak a Költészet Napja alkalmából 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Károly Andrea 

 

– Mesterségek Műhelye – kreatív hobbitanfolyam kezdőknek – pl. tűzzománc 

ékszerek készítése, üvegmozaik, szappankészítés stb.– igény esetén 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Kiss Éva 

 

MÁJUS 
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1. Szentgotthárdi Civilek Napja 

Helyszín: Várkert, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 
Felelős: Károly Andrea, Bogdán Beáta, Virányi Balázs 
 

4. A SZOI Takács Jenő Zeneiskola koncertje 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea 

 

12. Szentgotthárd Város Vegyeskarának tavaszi kórustalálkozója 

Helyszín: Színház 

Felelős: Károly Andrea 

 

19. Rába-parti Olimpia – „Sportol a város” – játékos, sportos ráhangolódás a Nyári 

Olimpiai Játékokra – a város sportegyesületeivel, iskoláival közösen – tervezés, szervezés 

alatt 

Helyszín:  

Felelős: mindenki 

 

Időpont egyeztetés alatt: 

– Láthatatlan kiállítás  - A kiállítás egy különleges interaktív utazás egy láthatatlan 

világba, ahol megpróbálhatunk eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok 

nyomán. A látók és a nem látók világát igyekszik közelebb hozni egymáshoz. 

Pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogy hogyan segíthetjük, miként 

érthetjük meg a nem látókat. 

      Helyszín: 

      Felelős: Bogdán Beáta, Virányi Balázs 

 

JÚNIUS 

 

1. Gyermekkoncert az egész családnak – szervezés alatt 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Virányi Balázs, Kiss Éva 

 

2. Kistérségi Forgatag – a Pannon kapu Kulturális Egyesület és a Civil Fórum közös 

szervezésében 

Helyszín: Színház és környéke 

 

3. Városi Gyermeknap  

Helyszín: Színház 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva, Bogdán Beáta,  Virányi Balázs 

 

9. SZIN - Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

Helyszín: Színház aulája, környéke és a város 

Felelős: mindenki 

 

22. Szent Iván éji rendezvény a Móra Ferenc Könyvtárral és a Pável Ágoston 

Múzeummal közös szervezésben 

Helyszín: Színház előtti tér 

Felelős: mindenki 
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29. Városházi Esték – Nyárköszöntő Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében, a Szentgotthárdi Vonósok és Énekkar közreműködésével 

Helyszín: Refektórium 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

Időpont egyeztetés alatt:  

– Partium Alapfokú Művészeti Iskola évzáró műsora 

      Helyszín: Színház aulája és nagyterme 

      Felelős: Virányi Balázs 

 

– Kiállítás: Güssingi fotóklub kiállítása 

      Helyszín: Színház aula 

      Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

JÚLIUS 

 

14.  XXIII. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál 

Helyszín: Várkert, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

Felelős: Károly Andrea, Bogdán Beáta, Virányi Balázs 

 

27-29. – Szentgotthárdi Történelmi Napok. 

Helyszín: Színház, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad. 

Felelős: mindenki 

 

Július 2. – július 20. Gotthárdi Vakáció – nyári táborok gyerekeknek  

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Kiss Éva, Bogdán Beáta, Károly Andrea, Ritóperné Dancsecs Rita 

 

Július közepe: Városházi esték – szervezés alatt 

Helyszín:  

Felelős: Károly Andrea 

 

AUGUSZTUS 

 

Augusztus eleje: Városházi esték – szervezés alatt 

Helyszín:  

Felelős: Károly Andrea 

 

20.  Szent István ünnepe alkalmából kulturális és szórakoztató műsor, kirakodóvásár a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

szervezésében  

Helyszín: a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

Felelős: Bogdán Beáta, Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

Július 30. – augusztus 10. Gotthárdi Vakáció – nyári táborok gyerekeknek  

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Kiss Éva, Bogdán Beáta, Károly Andrea, Ritóperné Dancsecs Rita 

 

Augusztus vége: Városházi esték – Nyárbúcsúztató Hangverseny, a SZOI Takács Jenő 

Zeneiskola növendékeinek koncertje 
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Helyszín: Színház 

Felelős: Károly Andrea 

 

SZEPTEMBER 

 

15. „Zöld Szentgotthárd!” - Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál a 

24 város projekt keretében 

Helyszín: Színház és környéke 

Felelős: mindenki 

 

19-21. Mobilitás Hete – Kapcsolódás az országos rendezvénysorozathoz a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében  

Helyszín: Színház aula, színház környéke, Gotthárd Fürdő 

Felelős: Bogdán Beáta, Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

29. Őszi kavalkád gyerekeknek – játszóház, sütés-főzés, kézműves foglalkozás 

Helyszín: Színház aula 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Bogdán Beáta 

 
Időpont egyeztetés alatt:  

– Korpics Ferenc-Táncos Beatrix: Borostyán-völgyi mesék c. zenés színmű a III. Béla 

Szakképző Iskola Irodalmi Színpadának előadása 

 

– Kiállítás: A Mobilitás Hetéhez kapcsolódóan  - Vasútmodell kiállítás és vasúti 

járművek fotókiállítása 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Ritópené Dancsecs Rita 

 

OKTÓBER 

 

6. Kórustalálkozó a Zene Világnapja alkalmából – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

és a Szentgotthárd Város Vegyeskara szervezésében 

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

20. Ezoterikus Nap – egy nap a nyugalom jegyében 

Helyszín: Színház  

Felelős: Bogdán Beáta, Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva 

 

23. Városi ünnepség – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervezésében  

Helyszín: Színház nagyterme 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

27. VIII. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra 

Helyszín: Színház, Várkert, Városközpont. 

Felelős: mindenki 

Időpont egyeztetés alatt:  

– Ifjúsági színházi előadás – szervezés alatt 

      Helyszín: Színház nagyterme 
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      Felelős:Károly Andrea 

 

– A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében irodalmi kvízjáték 

általános iskolásoknak 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Károly Andrea 

 

– Színházi előadás – szervezés alatt 

      Helyszín: Színház  

      Felelős: Károly Andrea 

 

– Október vége - a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 

lakóinak alkotásaiból megrendezésre kerülő kiállítás 

      Helyszín: Színház aulája 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

NOVEMBER 

 

17. Márton-napi ludasságok kicsiknek és nagyoknak – az Életfa Baráti Körrel közös 

szervezésben 

Helyszín: Színház és környéke 

Felelős:Ritóperné Dancsecs Rita, Bogdán Beáta, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

Színházi előadás – szervezés alatt 

Helyszín: Színház  

Felelős: Károly Andrea 

 

Gyermekszínházi előadás – szervezés alatt 

Helyszín: Színház 

Felelős: Károly Andrea 

 

Időpont egyeztetés alatt:  

– Kiállítás: A Szentgotthárdi Fotóklub kiállítása 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

– Mesterségek Műhelye – kreatív hobbitanfolyam kezdőknek – pl. tűzzománc 

ékszerek készítése, üvegmozaik, szappankészítés stb. – igény esetén 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Kiss Éva 

 

DECEMBER 

 

1. Adventi Varázslatok - Adventi Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében Szentgotthárd Város Vegyeskara közreműködésével 

Helyszín:  

Felelős: Károly Andrea 

 

2. Adventi Varázslatok - Ajándékot hoz a Mikulás  

Helyszín: Színház  

Felelős: mindenki Kiss Éva, Ritóperné Dancsecs Rita, Bogdán Beáta 



 

 
 

 51 

 

16. Adventi Varázslatok - Karácsonyi teadélután és játszóház nagymama konyhájában 

Helyszín: Színház aulája 

Felelős: Kiss Éva, Ritóperné Dancsecs Rita, Bogdán Beáta 

 

22. Adventi Varázslatok - Karácsonyváró kinn is, benn is 

Helyszín: Színház és környéke 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

Adventi Varázslatok - December végén – Karácsonyi Hangverseny a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és a SZOI Takács Jenő Zeneiskola közös szervezésében 

Helyszín: Színház nagyterem 

Felelős: Károly Andrea 

 

24. A Glória Színjátszókör karácsonyi műsora 

Helyszín: Színház  

Felelős: Virányi Balázs 

Időpont egyeztetés alatt:  

– Adventi Varázslatok - Partium Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi műsora 

      Helyszín: Színház aulája és nagyterme 

      Felelős: Virányi Balázs 

 

– Kiállítás: A szentgotthárdi Tulipánfa Foltvarró Klub kiállítása 

      Helyszín: Színház aulája 

      Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

Ifjúsági tematikus programok szervezés alatt 

 

Előkészület a következő évre: 

 

Terveink szerint 2013. tavaszán újraindítjuk a „Kulturális Seregszemlét” mai köntösben. 

Szentgotthárd és kistérsége óvódásai, általános- és középiskolás tanulói részére. Felhívás az 

intézmények felé 2012. őszén.  

Az esemény Gálaműsorral zárulna a 2013-as „Tavaszváró fesztivál a kultúra jegyében” 

programsorozat keretében. 

 
1.2. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET MŰVÉSZETI CSOPORTJAI 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

Karnagy: Rápli Róbert 

 

Próbák 

Tanítási időszakban: péntekenként 18.30 – 21.00 

Iskolai szünetben:    kedd 18.30 – 20.00 

                             péntek: 18.30 – 21.00 

 

Tervezett fellépések 

Február 11. Fúvóskoncert és bál 

Március 15. városi ünnepség 

Március 31. Szentgotthárdi tavaszi fesztivál 

Május 1.  Szentgotthárd 
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Június 22. Szent Iván éj 

Július 21. Körmend fúvóstalálkozó  

Július 29. Szentgotthárdi Történelmi Napok – fúvószenekari találkozó 

Augusztus 20. Szentgotthárd 

Augusztus 26. Magyarlak 

Szeptember 29. Kőszegi szüret 

Október 23. Szentgotthárd 

December 22. Mosonmagyaróvár 

 
Szentgotthárd Város Vegyeskara 

Karnagy: Soós János 

 

Próbák keddenként 18.30 - 20.00 a zeneiskolában 

 

Tervezett fellépések 

Április vége  Celldömölki szereplés 

Május 12.  Tavaszi kórustalálkozó 

Június 29.  Nyárköszöntő hangverseny 

Október 6.  Zene Világnapi kórustalálkozó 

December 1. Adventi gyertagyújtás és hangverseny 

  Karácsonyi hangverseny 

 

A csoportok részére a felkérések az év folyamán folyamatosan érkeznek, emiatt a szereplések 

listája bővülni fog. 

 

 

Szentgotthárdi Fotóklub 

Vezető: Bartos Károly 

 

A fotóklub minden második csütörtökön 18 órától tartja foglalkozásait, valamint kéthetente 

kezdő fotótanfolyamot is tartanak. 

 

Tervezett foglalkozások az első félévben 

Január 19. Évnyitó megbeszélés 

Február 2. Utómunka – Photoshop 

Február 16. Modellfotózás 

Március 1. Így fotózom én 

Március 15. Tárgyfotózás 

Március 29. Báli fotózás 

Április 12. Fényképezés a hegyekben 

Április 26. Mozgásábrázolás és sport fotózás 

Május 10. HDR fotózás 

Május 24. Mozgás és sport fotózás 

Június 7. Utca fényképezés, városi látkép 

Június 21. Félévzáró 

 

 
1.3. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET SZÉKHELYÉN, TELEPHELYÉN 

BEJEGYZETT CIVIL SZERVEZETEK 
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- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 

- Szentgotthárd Musical Színpad 

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

 

 
1.4. MŰVÉSZETI CSOPORTOK, EGYESÜLETEK PRÓBÁINAK, FOGLALKOZÁSAINAK 

RENDJE 

 

Fúvószenekar 
Kedd: 18.30 -20.00 

Péntek: 18.30 – 21.00 

Vegyeskar 
Kedd  

18.30 - 20.00 

Fotóklub 
Kéthetente 

18.00 

Rozmaring tánccsoport 

 
Hétfő: 14.30 - 16.00 

Szívklub 
Minden hónap első hétfőjén 

16.00 - 17.30 

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesület gyűlése 
Minden hónap 3. szerdáján 14.30 -16.00 

Békefi Antal Népdalkör Kedd: 17.00 - 18.00 

Enjoy Táncsport Egyesület 

Kedd:  16.00 - 21.00 

Szerda: 20.30 - 21.30 
Csütörtök: 19.00 - 21.00 

 
PÁLYÁZATÍRÁS, SZPONZOROK FELKUTATÁSA 

 

 

A munkacsoport tagjai továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati 

lehetőségeket, hiszen ezek fontos forrásai lehetnek a működés, a programok támogatásában.  

Az NCA működési pályázatot az idén egy másik pályázati lehetőség váltja fel. Bízunk abban , 

hogy itt is sikerül majd támogatást nyernie az egyesületnek.  

A 24 Város Szövetsége projektre még ebben az évben lesz lehetőség pályázatot benyújtani. 

Ennek keretében valósulhat meg a szeptemberre tervezett „Zöld Szentgotthárd” - 

Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál. 

A Leader keretében még 2011. őszén nyújtottunk be pályázatot a 2012-es Szentgotthárdi 

Történelmi Napokra.  

A kisebb pályázati lehetőségek felkutatása elsősorban tematikus programok támogatását 

segítheti. 

További forrás szerezhető szponzorok felkeresésével és azok bevonásával rendezvényeinkre. 

A munkacsoport minden tagja igyekszik felvenni és kialakítani kapcsolatokat helyi 

magánszemélyekkel, vállalkozókkal és cégekkel, akik szívesen nyújtanak segítséget akár 

tárgyi, akár anyagi vagy személyes segítségükkel.  

Külön öröm, hogy sikerült  olyan kapcsolatokat kialakítani néhány vállalkozással, 

magánszeméllyel, céggel, akik rendszeresen támogatják programjainkat és szorosan 

együttműködnek az egyesülettel.   

 

 

Felelős: Kiss Éva, Károly Andrea, Bogdán Beáta, Ritóperné Dancsecs Rita, Virányi Balázs 

 
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 
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2007-ben készült el a PKKE továbbképzési terve. Ennek alapján a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakalkalmazottaknak kötelező a 120 órás akkreditált tanfolyami részvétel 7 éven 

belül. 2012-ben Károly Andrea vesz részt, a Szombathelyi MMIK által indított 

közművelődési intézményvezető tanfolyamon. 

Egyéb szakmai képzések valamennyi dolgozó számára fontosak. Keressük a lehetőségét akár 

az egy-egy napos tematikus képzéseken való részvételre, elsősorban a megyében. 
 
KAPCSOLATTARTÁS A MÉDIÁVAL 

A média, a reklám a XXI. században a legnagyobb lehetőséget adja, hogy az információk 

eljussanak a célszemélyekhez. Erre az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektetett az 

egyesület, és a jövőben sem lesz ez másként. A hirdetőtáblákon, saját honlapon való 

megjelenés mellett igyekszünk valamennyi lehetséges csatornán programjainkat a lakosság 

tudomására juttatni.  

Kapcsolataink az írott és elektronikus sajtó, az internet, a média valamennyi területén 

továbbra is jól működik. 

 

Médialista: 

Gotthárd TV ; Nyugat Rádió Nyugat Rádió ; Képújság  ;  Porabje , Rápli Róbert  

sajto@szentgotthard.hu  , Szilágyi József, Szily Csaba , Szombathelyi Est , 

Tóth  Andorné, Vas Népe  , Rádió Szombathely, Csala Péter MTI , Rádió Monoster, Őrségi 

Nemzeti Park , Györe Zoltán-Népszabadság , Holecz Károly , Rábavidék,  

Vaskarika  , Őrség Tourinform,  Pajor Renáta, Kolozsvári Ilona MTI , Szentgotthárd – 

városi újság            

           

    IDEGENFORGALMI MUNKATERV 

2012. 

 

Az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése Magyarország valamennyi településének fontos 

tényezője, így a mi városunk számára is elengedhetetlen, ezért folyamatosan lépéseket kell 

tenni ennek fejlesztésére. A változás a város és a kistérség településeinek összefogásával, a 

szállásadókkal, szolgáltatókkal, a vállalkozókkal, a kultúrával, országos hírű programokkal 

érhető el a leghatékonyabban.  

Az Őrség egyre nagyobb vonzerőt jelenthet Magyarországon, ezért fontos szempont lehet az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a tájegység szolgáltatóival, vállalkozóival való 

együttműködés kialakítása. 

A Turisztikai Információs Központ 2007-es megnyitása óta, az évek során megtorpant, és 

minimális idegenforgalmi tevékenységet lát el.  

Ennek megváltoztatása egyre sürgetőbb feladat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára, 

mivel a központ működtetése az egyesület feladata.  

 

A látogatóközpont jelenleg az alábbi feladatokat látja el: 

 A betérő magyar és külföldi turisták számára információ nyújtása: 

- Szentgotthárd és környékének kulturális és természeti látnivalóiról 

- Szálláshelyekről 

- Vendéglátóhelyekről 

- Az Őrség természeti és kulturális látnivalóiról 

- Kaland és Játékról 

- Programlehetőségekről 

- Szolgáltatásokról 

 Árusítja a következő termékeket: 
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- Helyi és kistérségi termékek 

- Képeslapok 

- Ajándéktárgyak 

- Gotthard Card 

- Kaland és Játék  

- Könyvek, kiadványok (Kilátó, Szentgotthárd és a Rába-vidék, Az Őrségtől 

Göcsejig, Az Őrség kapuja, Furcsaságok, érdekességek, humor) 

 Bejelentkezett csoportok idegenvezetése – térítés ellenében 

 Kapcsolattartás szállásadókkal, vendéglátóhelyekkel  

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által szervezett programokkal kapcsolatos 

információk továbbítása 

- Idegenforgalommal kapcsolatos felhívások, hírek, hirdetmények továbbítása 

- Szállásadók, vendéglátóhelyek adatainak nyilvántartása, azok folyamatos 

frissítése 

 

Fontos hiányosság: 

 További túraútvonalakkal kapcsolatos információk, térképek beszerzése (kerékpáros, 

gyalogos egyaránt) 

 Idegen nyelvű kiadványok bővítése (angol, német és szlovén nyelven egyaránt) 

 A honlap idegen nyelven való elérhetőségének kidolgozása (legalább angol nyelven) 

 Helyi kézművesek összegyűjtése, nyilvántartása 

 

Célkitűzések a 2012-es évre: 

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület új honlapja márciustól érhető el, ezen belül egy 

turizmussal kapcsolatos topikot is kialakítunk, amelynek elemei a következők:  

- Turisztikai Információs Központ bemutatása 

- Szervezett túraajánlatok megjelenítése 

- Múzeumokkal, bemutatóhelyekkel kapcsolatos információk megjelenítése 

- Szálláshelyek megjelenítése az oldalon (térítés ellenében – csomagok 

kidolgozás – folyamatban lévő tevékenység) 

- Kaland és Játék népszerűsítése 

 Hatékonyabb együttműködés a St. Gotthard Spa & Wellness-el és a Hotellel 

 TDM rendszerében való hatékony bekapcsolódás 

 Szállásadókkal, vendéglátóhelyekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás 

hatékony ápolása, szorosabb együttműködés 

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által megrendezésre kerülő rendezvényekről, 

illetve minden, az Egyesületet érintő rendezvénnyel, programmal kapcsolatos utólagos 

beszámoló, leírás megjelenítése a honlapon is – archívum létrehozása 

 Szorosabb együttműködés a nemzetiségi közösségekkel – közös programok 

szervezése stb. 

 Programcsomagok kidolgozása, azok népszerűsítése az ország iskolái körében, 

osztálykirándulások szervezéséhez. 

 Látogatóközpont árukészletének folyamatos figyelése, utánrendelés, vonzó bemutatás 

 Ingyenesen elvihető kiadványok bővítése (magyar és idegen nyelvű kiadványokra 

egyaránt vonatkoztatva), szállásadók, vendéglátóhelyek kiadványainak frissítése 

 Bizományosi szerződések megújítása, termékek bizományosi értékesítésben való 

eladásának népszerűsítése a szállásadók, szolgáltatók között. 

 A City Cooperation – 24 város projekt keretein belül a 2011-es évben már szerkesztés 

alatt álló éves rendezvénykalendárium, valamint a projektben részt vevő 24 város 

térképe 2012-ben tavaszán kerül kiadásra. Továbbá, ennek keretein belül a 2012-es 
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évben célunk egy, a projekt feltételeinek megfelelő rendezvény kialakítása („Zöld 

Szentgotthárd” néven). A rendezvény egy konferenciával egybekötött kulturális és 

gasztronómiai fesztivál, amely egy jó marketinggel turisták vonzerejévé vállhat.   

 

Marketing:  

 Arculat kialakítása  

- Interneten, a városban és térségében is egy olyan arculat kialakítása, amelynek 

kapcsán a Pannon Kapu Kulturális Egyesületre és a Látogatóközpontra, az itt 

végzett tevékenységre is pozitívan tekintenek a város lakói és az ide látogatók 

egyaránt.  

- Cél egy olyan imázs kialakítása, amely visszacsalogatja a látogatót.  

 Túraútvonalak kialakítása 

- Az idelátogatók számára legyen egy összefogott rendszer, amit kínálni tudunk, 

ami alapján Szentgotthárdot, annak térségét és a környéket (Őrség) 

megismerhesse. Ennek kidolgozása már folyamatban van.  

 A környék túraútvonalairól egy összesített térkép kihelyezése a város egy központi 

pontjára, illetve a térségben több helyen. 

- Ez összefogást igényel a térség településeinek önkormányzataival, illetve az 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal is.  

- A térképen rajta lenénnek az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által kidolgozott 

tanösvények, a környéken lévő jelzett túraútvonalak és az általunk kidolgozott 

útvonalak. A térképen minden látnivaló, nevezetesség fel lenne tüntetve.  

- Minden, a térképpel jelzett nevezetesség közelében (településenként egy 

helyen) lenne egy ilyen jellegű térkép, így könnyűszerrel bebarangolható a 

tájegység. 

 Város, programok, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Látogatóközpont 

népszerűsítése a már meglévő médiapartnerek segítségével (pl. Vas Népe), illetve újak 

keresése. Online megjelenési lehetőségek felkutatása. 

 Egy olyan átfogó turisztikai kiadvány készítése, amely a város és környékének 

kulturális és természeti látnivalóit, valamint az aktív/passzív pihenéssel kapcsolatos 

információkat tartalmazza. 

 Turisztikai pályázatok figyelése, az általuk nyújtott lehetőségek kiaknázása (pl. a 

legdinamikusabban fejlődő vidéki város cím stb.) Az ilyen címmel járó pályázatok 

által a település az egész ország területén népszerűsítve lesz. 

 Szponzorok keresése a nagyobb rendezvények lebonyolításához. 

 Szakmai szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás, szakmai fórumokon való 

megjelenés. 

 Turisztikai Látogatóközpont szezonális, nagyobb rendezvényekhez kapcsolódó (pl. 

Szentgotthárdi Történelmi Napok) dekorációjának kialakítása. 

 Az ide érkező látogatók elégedettségi felmérése. A Látogatóközpontban egy általunk 

készített kérdőív segítségével informálódhatnánk arról, hogy mennyire tetszett nekik a 

város, milyen szolgáltatásokat hiányoltak stb. 

 

 
Szentgotthárd, 2012. február 6. 

 
 

                                               Kiss Éva 

                                              elnök   
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 

Tárgy: Értékelés az Önkormányzat 2011.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 96.§. (6) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést -települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben 

megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  

 

Az előző évi testületi határozat végrehajtásáról és egyéb újdonságokról: 

- 2011.évben 60/2011.számú határozatával a Képviselő-testület úgy fogadta el az előző évi 

gyermekvédelmi beszámolót, hogy elismerését fejezte ki a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak az iskolai közösségekben megnyilvánuló gyermekagresszió kezelése érdekében 

kifejtett tevékenységéért; a program továbbfolytatásához kérte a Szolgálat és az intézmények 

közreműködését. 

 

2011. évben a SZOI Arany János Általános Iskola újfent felvette a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatot a fenti témában. A Szolgálat 2010/2011 második 

tanévében, folytatta programját az iskolai agresszió prevenciója, valamint a 

problematikusnak tartott osztályok közösségfejlesztése, a közösségekben feltárt 

konfliktusok korrekciója érdekében. A SZOI Arany János Általános Iskola mellett, a 

Szolgálattal a SZOI Széchenyi István Általános Iskola is felvette a kapcsolatot a gyermekek 

agressziókezelésének prevenciója és korrekciója érdekében. A fent leírtak alapján az iskolai 

agressziókezelés a 2010/2011. tanév második felében 2011.02.11-én kezdődött.  A 

csoportmunkákra, minden páros héten került sor, 2-2 fő szociális szakember vezetésével. A 

foglalkozások időpontja egy óra, amelyek a délelőtti iskolai foglalkozások után, illetve az 

osztályfőnöki órák alatt valósult meg.  A Szolgálat részéről a tevékenységet 1 fő 

szociálpedagógus, és 2 fő szociális munkás végezte. A konkrét csoportfoglalkozások 

megkezdése előtt ismételten konzultáltak az  intézményvezetőkkel és az osztályfőnökökkel. 

Részletes tájékoztatást nyújtottak a foglalkozások tartalmáról, valamint az osztályfőnököktől 

kaptak egy részletes képet az adott osztályokról. A pedagógusok problémaként fogalmazták 

meg, hogy az osztályközösségekben gyakran fordul elő nyílt egymás sérelmére elkövetett 

agresszió, valamint a pedagógusok felé is irányult verbális agresszió a gyermekek részéről. 

Minden osztályban az osztályfőnökök jelezték a szülők felé, hogy csoportfoglalkozások 

megtartásával színesebbé teszik a gyermekek iskolai életét. A szülők pozitívan fogadták, hogy 

ismételten elindul a program. Az egyes osztályok aktuális helyzetéhez kapcsolódva alakították 

ki, külön- külön a foglalkozások tartalmát. A fejlesztő hatást mindenképpen előtérbe 

helyezték, legfőképpen az empátia, énkép, önértékelés, társismeret, közösségfejlesztés, 

együttműködés, kooperatív munka volt a fejlesztések középpontjában, de számtalan 

készségük és képességük fejlődött az egyes játékok során. Az életkor tekintetében arra 

figyeltek, hogy az ő igényeikhez igazodva alakítsák ki a foglalkozások tartalmát, az alsó 
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tagozatos osztályokban még a játéké volt a fő szerep, a felsős diákoknál már a beszélgetésre, a 

véleménynyilvánításra helyezték a hangsúlyt. 

A csoportfoglalkozásba bevont gyermekek összlétszáma: 177 fő  

Az agresszív megnyilvánulások hátterében minden esetben a család diszfunkciója az irányító 

tényező, melynek következtében magatartási, és tanulási zavarok alakultak ki. A gyermekek 

szocializációjában zavar támad, a beilleszkedés konfliktusos, a deviancia veszély magas 

szintű. Az egyszülős családok esetében a szülők válása, a konfliktusos kapcsolat a gyermek 

nevelése során mentális, lelki, szociális bizonytalanságot okoz. A fel nem dolgozott válságos 

tényezőket a gyermek az osztálytársain éli ki. Az anyagi problémákkal küzdő családok 

esetében a nem megfelelő gazdasági körülmények között élő gyermekek képtelenek az 

ellenkező helyzetben élő társait elfogadni, ellenállás alakul ki. Ezen a talajon az agresszivitást 

igen nehéz kezelni.  

 

Összességében elmondható, hogy a közösségfejlesztés a célcsoportokban sikeres volt. 

Azonban a csoportmunkák a második félévben a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában 

félbeszakadtak, mivel az iskola jelezte, hogy az adott osztályokban egészséges életmódra való 

nevelés témájában program indul, ami 5 osztályfőnöki órát vett igénybe. Erre az időre 

felfüggesztésre került az iskolai agresszióval kapcsolatos csoportmunka. Kérték az oktatási 

intézményt, hogy jelezzen, ha véget ér a program. Az intézmény továbbra sem jelezte a 

csoport munkák folyatásával kapcsolatos igényét.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat reményei szerint 2011/2012-es tanév első felében is folytatta volna 

az iskolai csoportmunkát, az oktatási intézményeket arra kérték, hogy jelezzék azon 

szándékukat, hogy igényelik-e a továbbiakban ezen szolgáltatást. A Gyermekjóléti Szolgálat 

felé ezen időpontig egyik intézmény sem jelezte szándékát.  

 

- Az előző évi beszámoló elfogadása kapcsán továbbá felkérte a Képviselő-testület a 

gyermekintézmények vezetőit, hogy a gyermekvédelem körében kifejtett tevékenységüket 

hangolják össze, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó nevelők, pedagógusok 

teendőik ellátására dolgozzanak ki egységes módszereket; vegyék át egymástól a pozitív, 

gyakorlatban bevált, eredményesen alkalmazott megoldásokat. 

 

E testületi döntés végrehajtására a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatójának 

közreműködésével, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, munkatársaival, az 

iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, Szentgotthárd Város Jegyzőjével és aljegyzőjével egy 

közös probléma feltáró összejövetelt tartottunk. A Szolgálat vezetőjével összeállítottunk az 

ifjúságvédelmi munka megismerését, végzésének körülményeit feltérképező kérdéskört. 

Ennek keretében megvizsgáltuk mennyire szabályozott az intézményekben az ifjúságvédelmi 

munka, milyen jogviszonyban látják el feladatukat, milyen a képzettségük, mennyire van 

módjuk részt venni továbbképzéseken, mennyire egységesek a munkaköri leírásaik, van-e 

kialakított eljárási ügymenetük, milyen a külső együttműködési rendszerük, hogy illeszkedik 

tevékenységük az iskola rendszerébe, milyen a kapcsolatuk az iskola vezetéssel, kollégákkal, 

osztályfőnökökkel, ellenőrzik-e, értékelik-e munkájukat, milyen az információ áramlás 

rendje, milyen technikai feltételek mellett dolgoznak, milyen dokumentációkat vezetnek,  

hogy mérik fel az intézményben a gyermekek veszélyeztetettségét. Általánosan elmondható, 

hogy a pedagógusok által ellátott ifjúságvédelmi feladat majdhogynem egy kényszer, a 

feladatot el kell látni, de kevés az erre biztosított órakeret, a pedagógusok megfelelő 

képzettséggel nem is rendelkeznek a tevékenység ellátáshoz, nincs lehetőségük 

továbbképzésre, mert nem is szerveznek ilyen jellegű továbbképzéseket számukra; feladat 

ellátásukban többször bizonytalanok. 
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A megbeszélést követően megpróbálták egységesíteni a SZOI iskoláiban a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ennek megfelelően az ifjúságvédelmi felelősök 

feladatait – a lehetőségekhez mérten – egységesítették. A 3 ifjúságvédelmi felelős szorosabb 

munkakapcsolatot alakított ki egymással. Figyelemmel kísérik a (különösen a hátrányos 

helyzetű) tanulók életének alakulását, a következő iskolatípusba lépve átadják a tanulókról 

szerzett ismereteket egymásnak. A nevelőtestületi értekezleteken, munkamegbeszéléseken 

beszámolnak az eltelt időszak eseményeiről, a felmerült problémákról.  

A tanulókról gyűjtött ismeretek nyilvántartása még nem igazán optimális, ezen a jövőben 

mindenképpen változtatni ill. egységesíteni kell.  

 

- Az intézményvezetőkkel az önkormányzatunknál már két éve bevezetett kontroll rendszer 

keretében folyamatosan visszatérünk a kérdéskörre, próbáljuk jobbítani a feladat ellátást. 

A Szolgálat együttműködési megállapodást kötött az oktatási intézményekkel a 

gyermekvédelmi kapcsolatrendszer szorosabbá tételére, az egységesebb probléma 

megközelítés, a jobb információ áramlás érdekében. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a MENTAL HEALTH projekt megvalósítása kapcsán 

gyermekpszichológusi feladatok ellátására Dr. Lazáry Györgynével megbízási szerződéskötés 

történt 2011. január 03-án. A megbízás során a Megbízott az alábbi feladatok ellátásáról 

gondoskodik: 

- folyamatosan a gyermekvédelmi jelzőrendszer keretében létrejött Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság által és/vagy a Nevelési Tanácsadó munkatárasai által és/vagy 

közvetlenül a szülő által jelzett gyermekek részére: egyéni és csoportos pszichológiai 

konzultáció, diagnosztika és terápia, ennek keretében a tevékenysége a lelki egészség 

megőrzésére és helyreállítására, a lelki zavarok megállapítására, vizsgálatára és okainak 

feltárására, egyes betegségek diagnosztizálásához szükséges pszichodiagnosztikai vizsgálatok 

végzésére, valamint a lelki zavarok pszichológiai módszerekkel történő korrekciójára irányul. 

- pszichológiai tesztek alkalmazása, igény esetén konzultáció a szakmai szervezetekkel (a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 17. § (1) 

bekezdésében megfogalmazott intézményekkel, személyekkel;). 

 

A projekt keretében 2011. január 01 - 2011.december 31-ig 323 óra/db teljesített egyéni 

tanácsadás, terápia volt.  

 

-  A Mental Health projekt keretében továbbiak:  

 2011. november 11-én a SZEOB Játékvár Óvoda Intézményegységében a szakmai 

szervezetek egy workshop keretében előadást hallgathattak „A szülők segítése a 

viselkedésproblémákkal küzdő gyermekek nevelésében” címmel. Az előadó Dr. 

Lazáry Györgyné gyermekpszichológus asszony.  

 2011. november 25-én Szentgotthárd Város Önkormányzata megtartotta az első 

szakmai képzését a „Stressz” témakörében Szentgotthárdon, Lipa Hotel 

konferenciatermében. A képzésen a lelki egészség – a megelőzés és promóció terén 

működő szakértők, az egészségügy-, az oktatás-, a szociális védelem és az egyéb 

érdeklődő szakmai nyilvánosság képviselői vettek részt. A képzésen több mint 80 fő 

vett részt.   

 

 

 

I. A település demográfiai mutatói, az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, 

természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés 
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1./ Szentgotthárd közigazgatási területének demográfiai mutatói 

 

Év 0-5 éves 6-14 éves 15-18 éves 19-54 éves 55-60 éves 61-70 éves 71- Összesen

2010. 449 670 360 4500 922 990 945 8836

2011. 415 685 341 4407 944 1013 918 8722

2012. 404 678 314 4390 958 1041 917 8702

2010. 0-18 éves 1479

2011. 0-18 éves 1441

2012. 0-18 éves 1396

Lakosság korcsoport szerint

 

 

A táblázatban szereplő adatok 2009.dec.31. és a 2010. jan. 1. állapotot, a 2010.dec.31.,  2011. 

jan.1. valamint a 2011. december 31. és a 2012. január 1. napja közötti állapotot mutatják. 

A jelenlegi adatok alapján a lakosság számában csökkenés tapasztalható, hiszen a 2010. 

január 1. állapot alapján 8836, 2011. januári állapot 8722, volt a lakosságszám, míg jelenleg a 

rendszer által adott adatok alapján 8702 a lakosságszám. Ez legnagyobb mértékben annak 

tudható be, hogy kevesebb a születések száma, míg a halálozások száma megemelkedett.  

2009. –ben a született gyermekek száma 72,  2010. évben születettek száma 60, 2011. 

évben mindössze 49 gyermek született. Aggasztó, hogy a 18 éves korcsoportig tekintve- 

évente csökken a gyermekek száma, hiszen 2007.évben 1543 fő volt a 0-18 éves korosztály 

száma, 2008-ban 1506 fő, 2009-ben pedig már csak 1487 fő, 210. évben 1479, 2011. évben 

1441, 2012. január 1. napján 1396 fő ez is azt igazolja, hogy az elmúlt időszakban nagyszámú 

a csökkenés, hiszen ha visszavetjük 2007 és 2012 közötti állapotot, akkor öt év alatt 147 

fővel kevesebb lett ezen korosztály száma. A születések száma mellett az elköltözések is 

szerepet játszanak a csökkenésben, de a beköltözések ezt ellensúlyozzák.  

 

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete, valamint a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) ÖKT. rendelet 

szabályozza. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-7. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 

5.800-5.800,-Ft összegű (2011. évben) pénzbeni támogatásra és külön jogszabályban 

meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapította meg 2011. évben a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg 

 Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a 

gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

a  140%-át. 
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 Egyéb esetekben az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át feltéve, ha a 

vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 

megengedett értéket.  

2011. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 116 gyermek volt 

jogosult. 2011. évben összesen 242 gyermek részesült 5.800-5.800,-Ft összegű pénzbeli 

támogatásban, összesen 1.403.600,-Ft összegben.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, 

hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját 

otthonában nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a  

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben nem 

emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek 

legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például 

GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen 

kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem 

vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, 

csupán az évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy 

több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak 

tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű, illetve 2011. évben 7. 

osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény. Jelentőségét növeli 

ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe való jelentkezésnél 

többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője  

- 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát.  

- A jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató 

levél, valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az,  

hogy a jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem 

jogosultak.  

- Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülei 

legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általánosnál nem magasabb, halmozottan hátrányos 

helyzetűnek minősülnek és további kedvezményeket vehetnek igénybe. Szentgotthárdon a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban szerencsére csekély.  

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez 

kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 

rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek 

felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve, ha mindkét szülő gyakorolja a szülői 

felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy 

gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen.  

Szentgotthárdon 2011. évben egyetlen gyermek vonatkozásában sem került sor óvodáztatási 

támogatás megállapítására. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy 

létfenntartását veszélyeztethető helyzetbe kerül. 

A költségvetésünkből biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzkeretéből 2011. 

évben 14 család 30 gyermeke részére állapított meg Szentgotthárd Város Polgármestere 

támogatást, összesen 338.000,-Ft összegben. (2010. évben 17 család 25 gyermeke részére 

460.000,-Ft összegben). A támogatás valamennyi esetben pénzben került megállapításra.  

Elutasítás nem történt. A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt 

évben is több alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását. Fő indokok a gyermekek élelmezésében, lakhatásukban 

bekövetkező problémák voltak.  

 

Gyermekes családok átmeneti segélyezése 

Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 

eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. 

2011. évben kiskorú gyermekeikre tekintettel, 56 család összesen 114 alkalommal részesült 

átmeneti segélyben. (2010. évben 81 család 146 alkalommal) Elutasításra 3 esetben került sor, 

melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek 34%-ban, 39 alkalommal az átmeneti 

segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen 

kívül lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tüzifa formájában.  

2011. évben a gyermekes családok átmeneti segélyezésére fordított összeg 1.352.000,-Ft volt.  

(2010. évben 1.717.500,-Ft).   

Az adatokból kitűnik, hogy az átmeneti segélyben részesülő személyek száma az elmúlt 

évben csökkent. Az elutasítások száma elenyésző. Szintén csökkent a segélyezésre fordított 

összeg mértéke.  

Az átmeneti segélyre való jogosultság alapjául szolgáló jövedelemhatárok 2008. óta 

változatlanok, valamint az egy alkalommal maximálisan átmeneti segélyként nyújtható összeg 

sem emelkedett. Ennek eredményeként az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel 

rendelkező személyek válhatnak jogosulttá és a részükre nyújtott összeg egyre kisebb 

vásárlóértéket jelent számukra.  

 

2011. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak szerint  

  
1 

alkalommal 

részesült 

2 

alkalommal 

részesült 

3 

alkalommal 

részesült 

4 

alkalommal 

részesült 

Elutasítás 

27 12 13 6 3 
 
Nyári gyermekétkeztetés 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a települési önkormányzatok részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján 

megpályázta a települési önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljára nyújtott 

igénybe vehető állami támogatást. 

Fenti pályázat keretében elnyert 166.500,-Ft állami támogatás, valamint 166.500,-Ft önrész 

vállalásával az önkormányzat 20 gyermek részére biztosított étkeztetést a nyári szünidő 

folyamán 45 munkanap időtartamban.   

A gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek kiválasztásában az előzetes igényfelmérést 

követően a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát vettük figyelembe.  
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Az étkeztetést a gyermekek részére az ELÁMEN ZRT. által működtetett Széchenyi 

Étteremben, illetve Arany Étteremben valósítottuk meg  2011.06.20-tól 2011.08.19-ig az étel 

ételhordóban történő elszállításával. A meleg ebédet az ELÁMEN ZRT a tavalyi évben is 

370,-Ft/gyermek/nap áron biztosította, az önkormányzati önrész biztosítása mellett a 

szolgáltató hozzáállása is segítette az étkeztetés sikeres megoldását. 

 

3./Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést az előző évekhez hasonlóan 

2011.évben is az önkormányzat illetve a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás által fenntartott intézményekben működtetett konyhákon keresztül biztosította. A 

gyermekétkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján, a vállalkozó 

által az intézményekben üzemeltett konyhákban látja el. 
 

 

 

Intézmény Összes 

étkező 

Ingyenes 

étkező 

50-%-os 

étkező 

100%-ot 

fizető 

Étkeztetések 

száma: 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőde 

39 fő 4 fő 8 fő 27 fő 4 

SZEOB 

Játékvár Óvoda 

191 fő 18 fő 34 fő   139 3 

SZOI Ált.Isk. 

Arany J. 1-4. 

Évf. 

Napközi 

Menza 

 

 

 

126 

192 

 

 

 

30 

6 

 

 

 

34 

45 
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141 

 

 

 

3 

1 

SZOI Ált. 

Isk.Arany J.  

Eltérő T. Tag. 

1-4.évf. 

Napközi 

Menza 

5-8.évf. 

Napközi 

Menza 

 

 

 

 

8 

- 

 

6 

3 

 

 

 

 

6 

- 

 

4 

2 

 

 

 

 

2 

- 

 

2 

1 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

3 

1 

 

3 

1 

SZOI Ált. 

Isk.Széchenyi I. 

5-8. Évf. 

Napközi 

Menza 

 

 

 

13 

108 

 

 

 

10 

19 

 

 

 

3 

26 

 

 

 

- 
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3 

1 

SZOI 

Vörösmarty 

Mihály 

Gimnázium 

Menza 

5-8.évf. 

9-13.évf. 

 

 

 

 

 

54 

54 

 

 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

 

 

14 

23 

 

 

 

 

 

 

37 

31 

 

 

 

 

 

1 

1 



 

 
 

 64 

III.Béla 

Szakképző 

Iskola és 

Kollégium 

Kollégista 

Menza 

 

 

 

 

19 fő 

17 fő 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

4 fő 

7 fő 

 

 

 

 

15 fő 

10 fő  

 

 

 

 

3 

1 

 
II. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 15.§.-a szerint 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Gyermekek napközbeni ellátása 

 Gyermekek átmeneti gondozása 

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai 

A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a  gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  és a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végezte az 

Intézmény  2011. évben is.  

 

- 2010. évtől határozatlan időre szóló működési engedélye van a gyermekjóléti 

szolgáltatásnak, a helyettes szülői ellátásnak, valamint a családsegítő szolgáltatásnak is.  

 

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetik az észlelő – 

jelzőrendszert, amelynek tagjai: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 

bölcsőde, az óvoda, az iskolák, a Nevelési Tanácsadó, jegyzői gyámhivatal, városi 

gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek. Ezen intézmények képviselői részt vesznek a havonta 

megrendezésre kerülő esetmegbeszélésen a Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs 

Bizottsági ülésen.  Amelynek céljai között szerepel, hogy a szolgáltatásra szoruló 

gyermekeket és családokat érintő információkat megosszák egymással. Az információk 

rögzítése, a feladatok meghatározása és elosztása is megtörténik a résztvevő szakemberek 

között. A Bizottság tagjai megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival.  

 

- 2011 évben a Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan együttműködött Dr. Lazáry Györgyné 

gyermekpszichológussal. Az év során a szentgotthárdi klienskörből 9 gyermeket jeleztek a 

gyermekpszichológusnak. A gyermekpszichológus mind a 9 gyermek esetében részletes 

tájékoztatást adott a Szolgálat szakemberinek az egyes általa végzett vizsgálatok és a 

kezelésük során tapasztaltak alapján. A jövőben is szükségesnek tartja a Szolgálat a 

folyamatos együttműködést. A gyermekek esetében a feszült, konfliktusos családi 

körülményekből fakadó mentális terheltség, magatartásproblémák, feldolgozatlan traumák, 

stb.. miatt javasolták a családoknak a kapcsolatfelvételt a szakemberrel.  

 

- Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére is 

megvalósul. A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart olyan esetekben, ahol szükséges 
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az adott családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges 

családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen 

megismerjék az adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet 

kidolgozni a kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, 

korrigálása, megszűntetése érdekében. 2011. évben 3 alkalommal volt szükség 

esetkonferencia megtartására. Mind a három alkalommal veszélyeztetett gyermekek eseteinek 

tovább gondolása, és a szakmai egységek, jelzőrendszeri tagok munkájának koordinálása volt 

a feladat. Ezen esetek gyermekjóléti alapellátásban, és gyermekvédelmi intézkedéssel 

(védelembe vétel) voltak kezelhetőek.  

- 2011-ben is a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendeletnek eleget téve megszervezték, és megtartották az Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozást. 

 

- Az Intézmény 2011. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre, 

ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tartottak a Szombathelyi Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központtal, az Intézményen belül a Pálos Károly 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal.  
A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottak 

a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések 

kapcsán kaptak gyermekvédelmi segítséget. 

2011. évben is szoros kapcsolatot tartottak fenn az ÁNTSZ Kistérségi Intézetével szakmai 

kérdések megbeszélése miatt. Némethné Mészáros Irén az ÁNTSZ munkatársa részt vett a 

nyári tábor programján, ahol a gyermekeknek előadást tartott az egészséges életmóddal 

kapcsolatban. Ezen felül két alakalommal vett részt a Családvédelmi és Egészségnevelő 

koordinációs Bizottsági ülésen, előadásaival széleskörű tájékoztatást nyújtott a Bizottság 

tagjai számára a térségben eluralkodó drogproblémával, valamint az egészséges életmódra 

neveléssel kapcsolatosan.  

 

- Ezen túl a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal jegyzőjével, mint I. 

fokú Jegyzői Gyámhatóságával, a gyermekvédelmi feladatok ügyintézésére felkért 

személlyel, a korábbi évekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A 

súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség szerint személyes 

konzultációra is sor kerül a Jegyzővel, aki szakmai segítséget nyújtott az esetek ellátásában. A 

Jegyzői Gyámhatóság munkatársával igen szoros kapcsolatot tartott fenn a Gyermekjóléti 

Szolgálat, nemcsak a védelembe vett gyermekek ellátása érdekében, hanem minden új jelzést, 

valamint a meglévő esetkezelésekben bekövetkezett pozitív és negatív irányú változásokat is 

megbeszéltük. Az együttműködés kölcsönösen valósul meg.  

- A Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalával és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

személlyel is rendszeres kapcsolatot tartott a Szolgálat a 2011. évben is. A Gyámhivatal és a 

Gyermekjóléti Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött a gyermekvédelmi 

intézkedés alá vont kiskorúak ügyében.  

- 2011. évben több esetben kapcsolatba kerültünk a Polgármesteri Hivatal szabálysértési 

ügyeivel foglalkozó személlyel. 2011 évben összesen 11 gyermeket jeleztek az iskolai 

igazolatlan hiányzások miatt, minden esetben szabálysértési eljárás is indult. A gyermekekről 

elkészített tájékoztatókat a jegyzői gyámhatóságnak és a szabálysértési ügyekkel foglalkozó 

személynek is megküldte a Gyermekjóléti Szolgálat.  
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- A Vas Megyei Kormányhivatal és Szentgotthárd Város I. fokú Jegyzői Gyámhatósága 

minden évben kéri a Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos javaslat 

tételét.  

 

- 2011. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 

hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még 

hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzék gyermekvédelmi 

tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, védőnői szolgálat, személyes 

gondoskodást nyújtók, egyházak, nevelés – oktatás, civil szervezetek szakmai területeit.  

 

- A Koordinációs Bizottsági üléseken különböző témákban szerveztek a jelzőrendszer tagjai 

számára előadásokat. A tanácskozások hangulata, és a szakmák közti együttműködés 

kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját példáival segíteni másokat. A 

koordinációs bizottsági üléseken tájékozatták a jelzőrendszeri tagokat az aktuális jogszabályi 

változásokról. Az elmúlt évben is minden lehetséges eszközzel segítséget nyújtottak az 

oktatási – nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei számára gyermekvédelmi 

tevékenységük minél hatékonyabb ellátása miatt.  

 

- 2011-ben is folyamatosan kapcsolatot tartottak a helyettes szülővel, aki potenciális segítő 

lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem 

került.  
 

- A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 

A 2011-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között folyamatosan 

megvalósult az együttműködés.  

 

A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 tagja van 

kistérségi szinten. Elmondható, hogy 2011-ben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 

többségben minden alkalommal jelen voltak. Az együttműködés stabilitását jelentette, hogy 

az esetleges hiányzásokat a jelzőrendszeri tagok jelezték, és későbbiek során érdeklődést 

mutattak az elhangzott témákkal kapcsolatban. A jelzőrendszeri tagok személyesen is szoros 

kapcsolatot ápoltak a Szolgálattal, a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekek 

eseteit megbeszélték, közösen alakították ki a lehetséges megoldási alternatívákat. A 

Szolgálat által kért tájékozatókat megküldték, a kölcsönös együttműködés megvalósult. Az 

esetkezelések kapcsán a Szolgálat személyesen is felkereste a jelzőrendszeri tagokat, a 

gyermek nehézségeinek és a megoldási lehetőségek megbeszélése ügyében.  

Az iskolai hiányzások jelzésével kapcsolatban került megbeszélésre, hogy a jelzett gyermek 

ügyében, a jelzése mellé pedagógiai jellemzést is csatoljanak, ami megkönnyíti az 

esetkezelések menetét.  

 

 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 7. § (1) 

bekezdése alapján a gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, 

törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi 

okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. A fent leírtak 

alapján fontos kihangsúlyozni, az anyagi problémák jelenléte a családban, több esetben is 

magával hordoz egyéb veszélyeztető tényezőket is. Az anyagi nehézség következményei 

lehetnek: deviáns életvitel vagy egy súlyos párkapcsolati nehézség, esetleg lakhatási 

veszélyeztetettség kialakulása, súlyosabb esetekben gyakori vezető mentális megbetegedés a 
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depresszió, pánik betegség.  Ilyen esetben pedig a gyermek átmeneti nevelésbe vétele is 

felmerülhet, mivel a vezető veszélyeztetettség már nem a rossz anyagi helyzet. 

 A fent leírtak is szemléltetik, hogy a természetben történő támogatások, mint pl. ingyen 

étkeztetés, ruhaadomány, tüzelőfa, bútorok és egyéb háztartási eszközök, stb… nagyban 

hozzájárulnak a családok szociális helyzetének, illetve az esetleges veszélyeztető tényezők 

megelőzéséhez, csökkentéséhez.  

 

- A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2011-ben megvalósították a tartós 

élelmiszergyűjtést. 2011-ben a Katolikus Egyház Közösség, a Karitasz helyi szervezete, a 

rönöki Polgárőr Egyesület, a rönöki Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a város 

néhány lakosa is jelentős mennyiségű tartós élelmiszerrel támogatta az Intézményt.  Az 

adományokkal több családot sikerült támogatni természetesen kistérségi szinten is. Ezen felül 

a Szolgálat ruha adományokkal, és háztartási eszközök felajánlásával is segítette a családokat. 

2011-ben Szentgotthárdon tűzeset történt, aminek következtében több család számára 

bizonytalanná vált a lakhatás, a Szolgálat segített a családok helyzetének feltérképezésében. A 

„tűzeset” károsultjai számára a Szolgálat adományokat kapott a szomszédos Ausztriából, 

melyek szintén a családok terheit enyhítették.  

 

- Krízis esetek 

2011 évében 3 család ügyében számolt be krízisről a Szolgálat, az esetek kapcsán 4 gyermek 

volt érintett.  

 

Összességében az állapítható meg, hogy a Gyermekjóléti szolgáltatás során gyakran 

tapasztalható, hogy a súlyos problémákkal küzdő családok csak évek múltán kerülnek 

kapcsolatba az Intézménnyel. Nem ritka a 10 – 15 évi családi konfliktus, abuzus utáni 

segítségkérés. Ezen probléma a családgondozás lehetőségeit, veszélyeztetettség mielőbbi 

mérséklését, megszüntetését is komolyan befolyásolja. A hatékony és gyors segítség 

megvalósítása elsősorban azért korlátozott, mivel az évek során elszenvedett sérülések közt 

gyakran megfigyelhető a családtagok (gyermekek is) jelentős mértékű pszichés, mentális 

károsodása. Ezen anomáliák kezelése szintén hosszú folyamat. Amennyiben kiderül pl. az 

abuzus, és elkezdődik a család gondozása, biztosan újabb depriváció, frusztráció, agresszió éri 

a bántalmazottakat, még a védelembe vétel mellett is.  Tapasztalható, hogy a súlyosan 

bántalmazott személyeket a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer nem képes gyorsan, 

hatékonyan megvédeni. Gyakran a hatósági szervek (rendőrség, ügyészség, bíróság) nem 

képes megfelelően szankcionálni.  

Továbbra is jellemző volt, hogy az abuzust elszenvedők nem, vagy igen ritkán kértek 

segítséget. Ebből következik, hogy a bántalmazásokkal kapcsolatos esetek inkább a 

jelzőrendszer jelzései kapcsán kerültek a látóterükbe. Az abuzus területe az, melyet a 

jelzőrendszeri tagok viszont a legkevésbé vállalnak fel.  

 

- Védelembe vételek tapasztalatai 

Szentgotthárdon 2011-ben 9 védelembe vett gyermek szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában, 

összesen 6 család volt ebben érintett.  

 

Ezek közül 2 gyermek védelembe vétele szűnt meg az év során,  valamint 3 gyermek 

védelembe vétele a család elköltözése miatt került áthelyezésre más illetékességi területre. 

Egy esetben a védelembe vétel mellett a Városi Gyámhivatal a gyermek családba fogadását 

rendelte el. A családba fogadással a gyermek veszélyeztetettsége megszűnt, így a védelembe 

vételt a jegyzői gyámhatóság megszűntette.   
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A védelembe vétel hátterében minden esetben a gyermekek súlyos veszélyeztetettsége állt, 

amit az alapellátás keretin belül nem lehetett megszűntetni. A veszélyeztető okok között 

szerepelt 2 gyermek esetében a gyermekek fizikai szükségleteinek súlyos elhanyagolása.  

Egy gyermek esetében azért volt indokolt, mert az anya a súlyos pszichés terheltsége, a 

szerfüggősége és a családi kapcsolatokban való feszült viszony veszélyeztette a gyermek 

egészséges személyiségfejlődését. Az esetkezelés során a Szolgálat felvette a kapcsolatot a 

Mérföldkő Egyesülettel, mint drog függőséget kezelő szervezettel.  

A védelembe vétel alatt álló családok jelzőrendszeri tagjaival az együttműködés megvalósul, 

a védőnőkkel közösen is megvalósul a családlátogatás. A család életében bekövetkezett 

változásokról a Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat. A 

Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben jelzési kötelezettsége van, ha negatív változást 

tapasztal a családdal kapcsolatban.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai kereteibe tartozik a gyakori személyes konzultáció a 

kliensekkel.  

 

- Alapellátás tapasztalatai:  

A 2011-es évben Szentgotthárdon 27 gyermek esetében valósult meg az alapellátás. Az 

együttműködés fő okai között szerepel a szülők párkapcsolati nehézségeinek negatív hatása a 

gyermekekre. A feszült otthoni légkör hatással van a gyermekek egészséges 

személyiségfejlődésére.  10 gyermek esetében okozott problémát az év során, ilyenkor a 

feszültségeket legtöbbször az iskolai közegben vezeti le a gyermek, ami 

magatartásproblémákban nyilvánulnak meg. A gyermekek mentális terheltsége miatt 

gyermekpszichológiai ellátás javaslata is megtörtént a családok esetében.  

Az iskolai igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos nehézségek miatt 5 gyermek esetében 

fogadták el a családok a felajánlott alapellátást. Jellemző volt, hogy a gyermekek 

motiválatlansága mögött egyéb családi problémák is húzódtak pl. szülők közötti konfliktusos 

viszony, érzelmi elhanyagolás, anyagi nehézségek stb… Az együttműködés megvalósult, a 

szülők motiváltak voltak a nehézségek megoldásában, az alapellátások jelenleg is 

folyamatban vannak.  

Egy esetben a gyermek szabálysértés elkövetése miatt került a Szolgálattal kapcsolatba. 

A gyermekek magatartásproblémája miatt 3 gyermekkel kapcsolatban kezdődött el az 

alapellátás. A gyermekkel és a szülőkkel is folyamatosan foglalkozott a Szolgálat. A serdülő 

korú gyermekek csoport foglalkozásai is megvalósultak, akik a drámapedagógia módszerével 

önismereti fejlesztésen vettek részt.  

 

2011-ben kerültek kapcsolatba olyan családdal is, akik a családok átmenti otthonából érkeztek 

a városban élő hozzátartozóhoz.  

Két esetben az átmeneti nevelésből kikerült gyermek utógondozása valósult meg. A 

családtagok együttműködőek voltak. Egy gyermek esetében 2011-ben záródott le az 

utógondozás, mivel újabb nehézség nem merült fel, ezért a Szolgálat a további 

kapcsolattartást nem tartotta indokoltnak.  

 

Az alapellátásban részt vevő családok esetében fő problémát jelentett a családok rossz anyagi 

helyzetéből adódó kilátástalanság, ami a családtagok közötti kapcsolatokra is negatív hatással 

volt. A Szolgálat - természetbeni formában, konfliktus megoldási módszerek alkalmazásával, 

segítő beszélgetésekkel, életviteli tanácsadásokkal, információ nyújtásban, ügyintézések 

segítségében, tanácsadásban, stb..-  tudott a családok számára segítséget nyújtani. Minden 

esetben felvette a Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival.  
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- Egyszeri esetek tapasztalatai:  

2011 évben 20 gyermek és 15 család került egyszeri esetkezelés során kapcsolatba a 

Gyermekjóléti Szolgálattal. Az egyszeri esetkezelések: ügyintézés, információ adás, 

továbbarányítás, direkt mentálhigiénés ellátás, családi kapcsolati nehézségek, során a 

családok problémái megoldása kerültek.  

 

2011 évben az egyszeri esetkezelés során kerültek kapcsolatba a külföldi állampolgárságú, de 

Magyarországon tartózkodó családokkal. A családok rossz szociális körülmények között 

éltek, biztonságos lakhatásukkal is problémák merültek fel. A Jegyzői Gyámhatóságtól 

érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy kiskorú gyermeket nevelő román állampolgárságú 

családok élnek egy helyi panzióban. A jelzés tartalmazta, hogy a családok elégtelen higiénés 

körülmények között élnek, és több alkalommal is konfliktusokról, veszekedésekről számoltak 

be a lakókörnyezetben élők. A jelzett ingatlanban 3 kisgyermekes családot térképezett fel a 

Szolgálat, összesen 5 kiskorú gyermek tartózkodott az ingatlanban. A higiénés és a lakhatási 

körülmények is problémát jelentettek. Egy fő 9 hónapos csecsemő és családjával is 

kapcsolatba kerültek. A csecsemő megfelelő ellátásával kapcsolatban szükségesnek tartották a 

védőnővel való kapcsolatfelvételt, és a közös családlátogatást egyaránt. A védőnő részletes 

tájékoztatást nyújtott a családnak az igénybe vehető egészségügyi ellátásról.  

Az említett családok minden esetben úgy nyilatkoztak, hogy nem tartósan maradnak az 

országban, mivel a gyermekek közül többen iskolaköteles korban voltak. A Gyermekjóléti 

Szolgálat felvette a kapcsolatot az Oktatási Hivatal referensével, aki elmondta 

Magyarországon élő külföldi állampolgárságú szülőknek is biztosítani kellene a gyermekük 

oktatását, ha bejelentett lakcímmel rendelkeznek, ebben az esetben a magyarországi 

közoktatási tv. szerint kell eljárni. A családok nem létesítettek bejelentett lakcímet az 

országban. Az esettel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a Bevándorlási Hivatallal is. A 

gyermekeket a szülők ellátták, azonban az hosszú távú lakhatásuk problémákba ütközött a 

panzió tulajdonossal és más lakókkal folytatott konfliktusok miatt. A gyermekek ügyében 

folyamatosan kapcsolatot tartott a Szolgálat a helyi Rendőrőrssel, a Jegyzői Gyámhatósággal, 

a Védőnői Szolgálattal és a Bevándorlási Hivatallal. A gyermekes családok az ősz folyamán 

elhagyták a várost, kiskorúak esetében gyermekvédelmi intézkedés nem valósult meg.   

 

- A tankötelezettség teljesítésével összefüggő jogszabályi rendelkezések következtében a 

szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. A jelzések közül egy esetben haladták meg a hiányzások az 50 óra igazolatlan 

hiányzást, ezért a jegyzői gyámhatóság kezdeményezte a gyermek iskoláztatási 

támogatásának felfüggesztését, valamint védelembe vételét, de a védelembe vételi tárgyalás a 

2011-es évben még nem valósult meg.  

Gyermekjóléti Szolgálat ezen jogszabályi változások miatt több esetben folytatott 

megbeszéléseket, 2 alkalommal történt esetmegbeszélés az igazolatlan iskolai hiányzások 

miatt, ahol a további esetkezelés lépéseit és a megoldási lehetőségeket alakította ki a 

Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszeri tagok és a családtagok részvételével.  

 

2011-ben 11 gyermek esetében érkezett jelzés az Oktatási Intézményekből az igazolatlan 

iskolai hiányzások esetében. Mindezek közül egy esetben haladta meg a hiányzás az 50 órát. 6 

gyermek esetében 10 órát meghaladó hiányzásról kapott jelzést a Szolgálat. Ezen felül egy- 

egy jelzés érkezett 48, 30, és 20 órát meghaladó igazolatlan hiányzásról. Minden esetben a 

Gyermekjóléti Szolgálat felvette a kapcsolatot a jelzett gyermekekkel, és családjaikkal, 

melynek következtében megtörtént a tájékoztatás a családi pótlékkal kapcsolatos 

változásokról. A következményeket a családtagok tudomásul vették. Minden esetben 

tájékoztatót küldött a Szolgálat a jegyzői gyámhatóságnak, a szabálysértési előadónak, 
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valamint visszajelzett az oktatási intézménynek. Az iskolai jelzések kapcsán 3 család került 

alapellátásba, egy gyermek került védelembe vétel alá, egynél pedig 2011 év decemberében 

indult el a védelembe vételi eljárás.  

 

A 2011. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

A szolgáltatást megállapodás által igénybevevő gyermekek száma a KSH 
kérdőíve szerint (nem halmozott adat):                       

Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:     29 

Veszélyeztetett gyermekek száma:                                                                               42 

Veszélyeztetettség okai: környezeti:                                                                           24 

                                       anyagi:                                                                                    6           

                                       magatartási:                                                                            7 

                                       szenvedélybetegség:                                                               2 

                                       családon belüli bántalmazás:                                                  3                                                                                                          

 Gondozási esetek összesen:           42 

ebből: alapellátásban történő gondozás:         26 

           védelembevétel:             9 

             

- A Szolgálat 2010/1011 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, 

hogy a jelzőrendszeri tagok 6 fő veszélyeztetett és 134 fő hátrányos gyermeket jeleztek. A 

jelzett kiskorúak nem jelentek meg új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a 

gyermekekkel és azok szüleivel. Egy esetben számolt be az intézmény új esetről, de sikeres 

esetkezelés miatt, nem volt indokolt a gyermek ellátásba vétele. Ezek a jelzések azonban 

informatív jellegűek voltak. A hátrányos helyzetet jelentő probléma nagyobb arányban a 

gyermekek egészségi állapota, tartós betegségei (cukorbetegség, szíveredetű betegség, 

asztmatikus megbetegedés, látás rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos 

helyzetű gyermekek közt gyakori a szülők válása. A hátrányos helyzetű kiskorúak esetében a 

jelző rendszeri tagok nem kértek kapcsolat felvételt a Szolgálattól.  

 

SZOI Széchenyi István Általános Iskola feltérképezése kapcsán 4 fő veszélyeztetett 

gyermeket 3 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelzett a Szolgálatnak. A veszélyeztetett 

gyermekekkel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll. A SZOI Arany 

János Általános Iskola nem jelzett veszélyeztetett gyermeket Szentgotthárdon. Az oktatási 

intézmény 62 fő hátrányos helyzetű gyermeket és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket jelölt meg. A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 1 fő veszélyeztetett és 29 

hátrányos helyzetű gyermeket jelölt meg. Az egy fő veszélyeztetett gyermek esetében a 

Szolgálat felvette a kapcsolatot a családdal, a sikeres esetkezelés miatt nem volt indokolt a 

gyermek ellátásba vétele. A III. Béla Szakközép Iskola nem jelzett veszélyeztetett gyermeket, 

14 esetben jelzett hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetről nem érkezett jelzés 

az oktatási intézményből.  

A SZEOB Játékvár Óvoda a feltérképezés kapcsán 1 esetben jelzett veszélyeztetett 

gyermeket, 15 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg. A veszélyeztetett gyermekeket a 

Szolgálat gondozza. A SZEOB Tótágas Bölcsőde 3 gyermeket jelzett hátrányos helyzetűnek, 

1 főt veszélyeztet gyermeknek, akivel a Szolgálat kapcsolatban áll.  

A SZEOB Rönöki Kerekerdő Óvoda 4 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelölt, akik 

Szentgotthárd város illetékességi területén laknak.  Egy fő esetében kérték a családdal való 

kapcsolatfelvételt, ami megtörtént a Szolgálat részéről, A család a felajánlott alapellátást nem 

igényelte. A későbbiekben az egyes intézmények által adott beszámolókban szereplő, 
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különböző okok miatt veszélyeztetett gyermekek számában eltérés tapasztalható, ami 

nyilvánvaló hiszen, az intézményeknél veszélyeztetettség szerint nyilvántartott gyermekek 

nem minden esetben kell, hogy jelzésre kerüljenek a Szolgálat felé. 

 

- A Szolgálat 2011-ben összesen  5 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. A 

családba fogadást szükségessé tevő okok megszűntek, kiskorúak teljes körűen ellátottak, 

gondozottak.  

 

Az illetékes gyámhatóságok a Gyermekjóléti Szolgálatot, kapcsolattartási ügyelet 

biztosítására kérte fel, 2 fő gyermekkel kapcsolatban.  

 

- Prevenciós programok 

Nyári gyermek tábor: 2011. nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári 

táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósították meg. A kistérségi hivatalok 

anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programok megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, 

naponta 4 szentgotthárdi gyermek töltötte náluk a szabadidejét, de összesen 23 fő kisgyermek 

vett részt a programban a kistérségi településekről. Az egy hét alatt a főszempont a 

gyermekek egymásközti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az 

agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való 

neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével.  

Házhoz Megy a Mikulás: 2011-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

program. Összesen 38 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

Játszóház: A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is havonta egy alkalommal valósították meg 

ezen prevenciós programjukat. Alkalmanként 5, 6 gyermek és szüleik vettek részt a játszóházi 

foglalkozásokon.  

Családi Hívogató elnevezésű prevenciós program: A program havonta került 

megrendezésre. Ezen rendezvény keretein belül az érdeklődő gyermekek, szülők, nagyszülők 

tájékozódhatnak pl.: zene és művészetterápiához hasonló foglalkozásokról, az egészséges 

életmódról, stb… Részvétel hiányában a Szolgálat úgy döntött, hogy felfüggeszti a prevenciós 

programot.  

Turi: A Szolgálat természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a 

településen. 

Minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt ruhákat vihetnek el a rászoruló 

családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve felajánlott tartós használati cikkekhez, 

bútorokhoz való hozzájutást biztosítanak. 

Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetik e programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtenek a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. 

Serdűlő csoport: 2011. évben folytatódott a serdülő csoport, ami szintén havonta kerül 

megszervezésre. A csoport célja a kliensek közt lévő fiatalok mentálhigiénés ellátása. A 

kamaszok elsősorban önismereti, készségfejlesztő feladatokban eljuthatnak a problémáik jobb 

megértéséhez. Szituációs játékok segítségével jobban ráláthatnak egy adott problémára és 

annak megoldására, amikkel maguk is küzdhetnek. A játékokat minden alkalommal 

megbeszélés követi.  

Iskolára való felkészítés korrepetálás: 2011 év augusztusában hirdette meg a Szolgálat ezen 

prevenciós programját, amely Szentgotthárdon és a kistérségben is megszervezésre került. 

Szentgotthárdon 7 alkalommal foglalkozott a gyermekekkel egy önkéntes gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus. A korrepetálás keretében a szakember 8 Szentgotthárdon élő 

gyermeknek segített, felkészülni az iskolakezdésre, egyben a fejlesztésüket is ellátta. Ezen a 
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programon tanulási nehézséggel, magatartási, motivációs problémákkal küzdő gyermekek 

vettek részt. A gyógypedagógus mellett a Szolgálat klinikai szociális munkás hallgatója 

személyiségfejlesztést végzett a kisgyermekek körében. Az év további részében a 

gyógypedagógiai tevékenység nem valósult meg, mivel a szakember a főállása melletti 

többlet munkát már nem tudta felvállalni. Szeptember hónaptól az iskolakezdéssel szünetelt a 

korrepetálás, majd 2011. december hónapjában a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének két 

tagja, Schreiner Vilmosné, és Kovács Lászlóné foglalkozik 2 gyermekkel, akiknek a 

tanulásban és felkészülésben, iskolai közösség elfogadásával nehézségük van. 2011 évben a 

Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló fiatalok körében több gyermekkel kapcsolatban 

is az oktatási intézmény határozatot hozott a magántanulói státusz, vagy a rendszeres iskolába 

járás alóli felmentéssel kapcsolatban. Ezeknek a gyermekeknek minden félév végén 

osztályozó vizsgát kell tenniük, a felkészítésben az oktatási intézmények nem tudnak részt 

venni. Ezen gyermekek szociálisan hátrányos helyzetű családokban élnek, akik nem tudják 

önerőből biztosítani egy esetleges magán tanár költségeinek megfizetését. Amennyiben az 

önkéntes pedagógusok nem vállalják a korrepetálást, előfordulhat, hogy a gyermekek 

felkészítése problémákba ütközik, vagy ezen segítséget nem lehet biztosítani.   

 

- Ifjúsági körút (ifjúságvédelmi őrjárat): 2011 évben kezdete el a Szolgálat az ifjúsági 

körút prevenciós programját, ami az ifjúságpolitikai koncepció javaslatára indítottak el. A 

program célja Szentgotthárd város azon fiataljainak feltérképezése, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. A 2011-es évben két 

alkalommal került sor az ifjúsági körútra, helyszínei, a liget, a barokk kert, a játszótér, a 

buszmegálló és a város egyéb köztere. 2011 évben több gyermekkorú, fiatalkorú diákkal is 

beszéltek, akik elmondták, hogy az iskola idő után nem igazán van hova menniük, ahol a 

szabadidejüket biztonságba eltölthetik. Iskolai keretek közt folyó elfoglaltságokat nem 

fogadják el, közösségi tér létrehozásra lenne szükségük. A diákok megszólítása 2012. évben 

heti szinten valósul meg.   

A programok hirdetése a különböző médiumokon keresztül, plakátok kihelyezésével, és az 

intézmény honlapján (http://csaladsegito.szentgotthard) is megtörténik.  

 

- Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata 

Az adósságkezelési szolgáltatást Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete élve a szociális törvény adta lehetőséggel, 2005. január 1-től vezette be. 

 

2011-es évben 25 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 7 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már 2010 évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz után 1 

család esetében zárult le, 1 család esetében pedig megszüntetésre került sor.  

Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, annak érdekében, hogy 

hátralékuk mielőbb rendeződjön.  

 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül 5 család, 6 kiskorú gyermeket nevel. Az 

egyik esetben családba fogadás keretében áll gondoskodás alatt a kiskorú. A Gyermekjóléti 

Szolgálattal együttműködik a gyám és rendszeres kapcsolattartás valósul meg. A másik család 

esetében is családba fogadást kellett javasolni az anya labilis mentális állapota miatt, a gyám 

rendszeresen tartja a kapcsolatot a Szolgálattal. A harmadik család esetében lakhatási 

veszélyeztetettség alakult ki, az anya nagy összegű hátralékokat halmozott fel, az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal történt megállapodása után fizeti a havi lakbér-, víz 

díját. Esetében jelenleg előkészítő szakasz időszakában tart az adósságkezelési szolgáltatás. 

Az anya a Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeres kapcsolattartásban áll, a kiskorú gyermekek 
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védelembe vétel alatt állnak. A negyedik család esetében átmeneti nevelés alatt áll az 

adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő anya gyermeke. Az adósságkezelési szolgáltatás 1 

család esetében megszűntetésre került, az anya nem tartotta be  az együttműködési 

megállapodásban foglaltakat, befizetéseit nem tudta bemutatni havi rendszerességgel, így 

estében az adósságcsökkentési támogatás 2011. év elején megszűntetésre került és az 

önkormányzat által kifizetett összeget vissza kellett fizetnie.  

 

A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési tanácsadásban vesznek részt, segítséget  

kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében, hátralék rendezési ügyeik vitelében, 

pénzbeosztási tanáccsal látják el az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő személyeket. A 

tanácsadó ügyintézésben és információnyújtásban is segítséget ad a kliensek számára. A 

kliensek önálló probléma megoldó képességeik ösztönzéséhez kapnak segítséget az 

adósságkezelési tanácsadótól. Előfordult, hogy az adósságkezelési tanácsadó segítséget kért a 

családsegítős családgondozótól egy-egy esetkezelés kapcsán. 

Az elmúlt évben is az volt a tendencia hasonlóan az előző évekhez, hogy a Szolgálatot 

felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt problémásabb 

visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A szolgáltatókkal nem veszik fel a kapcsolatot 

időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek segítséget, ha már esetlegesen behajtásra 

került a hátralék. A Szolgálat és a szolgáltatókkal a kapcsolattartás, az együttműködés 

zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő problémák kezelése folyamatosan 

működött az elmúlt év során. 

 

- Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata 

2011-ben Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Jegyzői Gyámhatóság 1 védelembe 

vett gyermek esetén kötelezte a családsegítő szolgáltatást megvalósító szakembert a családdal 

való kapcsolattartásra. Az alapellátások közül 4 családnál működött a gyermekjóléti 

Szolgáltatás és a családsegítés együtt. A szociális nehézségek csökkentése volt a fő cél a 

családsegítő szolgáltatás bevonásának. Alapellátás keretében szintén együttműködés valósul 

meg a két szakfeladat közt. Közös családlátogatás, családgondozás stb…válik lehetővé, ezzel 

az ellátások összekapcsolódnak, a kliensek több fajta szaksegítséget vehetnek igénybe.  

 

2./ Gyermekek napközbeni ellátása 

SZEOB Tótágas Bölcsöde 

A bölcsőde, gyermekvédelmi tevékenységével meghatározó szereplője az észlelő-

jelzőrendszernek. A gyermekvédelem átfogja a bölcsődei élet egészét. Tudatos, átfogó és 

hatásos prevencióra törekszenek. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével kezdődik 

(családlátogatás, szülői értekezlet), a gondozónői munka tervezésével folytatódik. 

 

A bölcsődei gyermekvédelem kulcsembere a gondozónő, aki nagymértékben segíti a 

gyermekvédelmi felelős munkáját.  

    A bölcsőde gyermekvédelmi felelőse év elején elkészítette az éves munkatervet. A 

gyermekvédelmi terv alapján gyermekcsoportonként felmérte a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekeket, egyeztetett a szakdolgozókkal, és a gyermekétkeztetéssel 

foglalkozó ügyintézővel. Ezen gyermekek névsorát külön vezetik a napi jelenléti 

kimutatásban.  Írásban jelezte a Szolgálat felé a hátrányos helyzetű gyermekek adatait. 

Tájékoztatta az anyagi segítségre szorulókat a támogatás elérésének módjairól. 

A nevelési év elején elkészítette kolléganőivel a szülőcsoportos beszélgetés témáinak 

tervezetét, melyek az egészséges életmódra, szemléletváltásra fókuszálnak, prevenciós 

programként. 
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A gondos, együttműködni kész szülők elfogadják a nevelési, életvezetési tanácsokat. Első 

ízben a 2010/2011-es nevelési évben kérték meg a védőnőket, hogy a bölcsődés 

gyermekeknél is végezzék el a rendszeres higiéniai ellenőrzéseket.  

 

A bölcsőde 2011. évi mutatószámai: 

239 napos nyitva tartási idővel 78 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást (2011.12.31-

én) 8508 napon, 66,95 %-os (napi jelenlétet mutató!) kihasználtsággal. (A kihasználtságra 

utaló alacsony mutatószám a szülők munkanélküliségével indokolható.) 

Hátrányos helyzetű:                       3  gyermek   (családgondozást nem igényelt) 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 gyermek    (családgondozást nem igényelt) 

Veszélyeztetett helyzetű :                2011. évben 1 gyermek. (családgondozást igényelt) 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 2011. évben két esetben készítettek  

pedagógiai jellemzést, ebből egy esetben  védelembe vételhez. A szolgálat egy esetben 

javasolta a kisgyermek bölcsődei felvételét. 

Kapcsolattartás: 

A gyermekvédelmi felelős munkáját nem fogadóóra keretében végzi. A szülők problémáikkal 

megkereshetik személyesen a bölcsődében. Az észlelő - jelzőrendszer külső tagjaival 

igyekszik kialakítani a pozitív, hatékony kapcsolatot, indokolt esetben felveszi a kapcsolatot a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. A havonként megrendezett koordinációs üléseken 

részt vesz. A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri.  
 

Az ellátás igénybevételével összefüggő tapasztalatok: 

A gyermekvédelmi rendszer intézménye a város, a családok, a gyermekek számára 

nélkülözhetetlen.     A közösségi nevelés tapasztalatai jók, a gyermekek előnyös ingereket 

kapnak. A jó szülő- gyermek kapcsolat nem zavarja meg a kisgyermeknevelő és a gyermek 

között kialakult kapcsolatot. A kisgyermekek napközbeni ellátásában az ellátást nyújtónak és 

az igénybevevőnek egyaránt érdeke a jó színvonalú ellátás megvalósítása.                                                       

A hatékony együttműködés alapja a két nevelési színtér kölcsönös és sokoldalú megismerése, 

az igények és vélemények feltárása. 

Ilyen megfontolásból tervezik ismételten a bölcsődekóstolgató megrendezését a városban és 

kistérségben élő kisgyermekes családok számára. Az igények, vélemények feltárására adnak 

lehetőséget az interaktív szülői értekezleteken és szülőcsoportos beszélgetéseken. 

A gyermek elfogadása, szükségleteinek feltárása, a segítségadás módjának megtalálása 

komoly előrelépést jelentenek. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

A 2011. 12. 31.-i adatok: 

 óvodába felvett gyermekek száma: 246 fő 

 nem étkező: 1 fő / speciális diétája miatt otthonról étkeztetett/ 

Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

 

Az intézményben napközbeni ellátásban részesülő gyermekek száma 246 fő, az évközben 

felvételre jelentkező gyermekek nagy része felvételt nyert az óvodába, illetve néhány 

gyermek részére életkoruk függvényében bölcsődei ellátás igénybevételét javasolták, 

férőhelyhiány miatt. Hátrányos helyzetű gyermek, év közben nem jelentkezett felvételre. 

Védelembe vett gyermek: 1 fő (ismételt védelembe vétel) 

 

Különleges gondozásban részesülő gyermekek: 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek számára lehetőséget biztosítottak a szakvéleményekben 

előírt speciális szakemberek általi fejlesztésre, részben az intézmény által foglalkoztatott, 

részben külső szakemberek foglalkoztatásával(megbízási szerződés alapján). 

2010/2011 2011/2012 

1fő hallás-,  

1 fő mozgásfogyatékos 

1 fő hallásfogyatékos 

1 fő beszédfogyatékos 

2 fő a viselkedés 

fejlődésének organikus 

okokra visszavezethető 

magatartási problémával 

küzdő 

 

2 fő a viselkedés 

fejlődésének organikus  

okokra visszavezethető 

magatartási problémával 

küzdő 

5 fő 3 fő 

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása az intézményben: 

Az intézmény gyermekvédelmi megbízottja felelősségteljesen látja el feladatát. 

Következetesen, éves munkaterv alapján végzi munkáját. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 

gondozásba vett gyermekek óvodai életét, tartja a kapcsolatot a családgondozókkal, szülőkkel, 

óvónő kollégákkal. Rendszeresen részt vesz a Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság ülésein, az esetmegbeszéléseken, munkájával segíti az észlelő-jelző 

rendszer hatékony működtetését. 

2011. novemberében együttműködési megállapodás kötésével még szorosabb szakmai 

kapcsolat alakult ki az óvoda és a Családsegítő Szolgálat közt, ami a gyermekvédelmi 

feladatok színvonalasabb megvalósítását vonta maga után.   

A fenntartó Kistérségi Önkormányzat által beadott Szlovénia-Magyarország Operatív 

Program során elnyert „MENTAL HEALT”projekt segítségével a 2011. évben az óvoda több 

oldalról is támogatást kapott a gyermekvédelmi feladatok mind szélesebb körű 

ellátásához./Segítség gyermeknek, szülőnek, óvodapedagógusoknak/ 

 Dr. Lazáry Györgyné gyermek pszichológust ingyenesen kereshették fel a 

viselkedésproblémával küzdő gyermekek szülei 

 Őszi nevelőtestületi értekezleten szakmai továbbképzés keretében szintén dr. Lazáry 

Gyögynétől kaptak segítséget a viselkedés problémákkal küzdő gyermekek 

neveléséhez /módszerek, eszközök használata esetekkel illusztrálva/ 

 A lelki egészség megőrzése, stressz oldó technikák megismerése, alkalmazása –

szakmai képzés pszichológusok és orvos-természetgyógyász előadása, elméleti, 

gyakorlati képzés – a nevelőtestület 50%-os részvételével. 

 

Egészségvédelmi feladatok ellátása: 

Az egészséges életvitelre nevelés, a környezettudatos magatartásformálás, mint nevelési cél 

elérése komplex feladatok megoldását kívánja meg az intézmény alkalmazottaitól, valamint 

az élelmezést biztosító szolgáltató cégtől is az óvodai nevelés mindennapjaiban. 

Rendszeres egészségügyi ellátás rendjeként Dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos hetente 

három alkalommal reggelente rendel az óvodában. 

A nevelési év kezdetén védőnők által fejtetvességi szűrővizsgálat végzése történt, amit 

ismételt ellenőrzés követett a visszafertőződés megakadályozására. Az Óvoda rendelkezik 

ellenszerrel, a rászoruló gyermekeket, illetve családokat segíteni tudják. Év közben még két 

alkalommal kellet jelezni a Védőnői Szolgálat felé fejtetvességi szűrővizsgálat iránt. 
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Iskola fogászati szűrésen a nagycsoportos korosztály szűrése történt dr. Schultz Antal 

fogszakorvos által. 

 

Gyermekvédelmi adatok: 

Az óvodába a beírt gyermeklétszám: 248 Fő.  

Veszélyeztetett gyermekek száma: 1 fő. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 22 fő. 

Tartósan beteg gyermek: 7 fő. 

50%-os támogatást kap 31 fő. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 3 fő. Velük speciális szakemberek foglalkoznak. 

1 gyermeknek speciális diétája van, akinek az étkeztetését otthonról oldja meg az édesanya.  

A Szolgálat 6 esetben kért óvodás korú gyermekről jellemzést. 

 

A gyermekvédelmi felelős  
- minden év szeptemberében állítja össze az óvodai éves munkatervét, melyben szerepelnek a 

megoldandó feladatok, teendők. 

- Szeptemberben a kolléganők tervezései alapján készíteti el a SZEOB Játékvár Óvodája 

egészségvédelméről szóló tájékoztatót, melyben korcsoportokra lebontva összegezi, s 

ismerteti a kitűzött célokat, feladatokat a Koordinációs Bizottság ülésén. 

- Október hónapban összegyűjtötte és jelezte a veszélyeztetett és hátrányos gyermekek 

névsorát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

- Decemberben egy magát megnevezni nem kívánó család jótékonysági felajánlást tett kettő 

rászoruló család részére, melyek kiosztására javaslatot tett az intézményben. 

- Érdeklődik azokról a gyermekekről, ahol bántalmazás, vagy esetleg veszélyeztetés gyanúja 

állt fenn, vagy valami egyéb esemény történt, de a kollégákat is kérte, hogy ők is jelezzenek, 

bárminemű negatív változást észlelnek egy-egy gyermekkel kapcsolatban. 

- Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogi változásokat, melyekről 

tájékoztatja óvónő társait is.  

- Az óvoda vezetőjével is megbeszéli a problémákat, eseteket, kikéri véleményét. 

- Tartja a kapcsolatot az óvodán kívüli intézményekkel.  

- Részt vesz a havonkénti Koordinációs Bizottság Ülésein,  

- Munkáját nem fogadóóra keretében végzi, az elérhetőségei az óvoda folyosóján ki vannak 

függesztve, vagy megkereshetik azok, akiknek problémája van, személyesen is a 

csoportjában. 

- 2011. szeptemberében együttműködési megállapodást kötöttek a Családsegítő Szolgálattal, 

melynek kapcsán új személyek elérhetőségéről kaptak tájékoztatást, akik segíthetnek a 

gyermekekkel való problémák megoldásában, segítségnyújtásban. 

 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4.évfolyama 

Harmadik tanéve ugyanaz a személy látja el a gyermek- és ifjúságvédelemmel járó feladatot, 

aki rendszeresen részt vesz a gyermek- és ifjúsági védelmi felelősök továbbképzésén. Az 

előző tanévre feladata volt az új jogszabályokból adódó feladatok bevezetése.  

- A gyermekvédelmi felelős a kollegáival napi kapcsolatot tart fenn az aktuális ügyekkel 

kapcsolatosan. A gyermek érdekében elengedhetetlen az osztályfőnökök segítsége. 

A kollégák segítségével listát és adatlapokat készített a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulókról. A felelős folyamatos kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Ifjúságvédelmi felelősként tagja a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottságnak.  Rendszeresen tartanak esetmegbeszéléseket, illetve a havonta megrendezésre 

kerülő értekezleteken kicserélik tapasztalataikat a Szolgálat munkatársaival. 
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- 2010 elejétől kezdte meg munkáját a városi pszichológus. Az ifjúságvédelmi felelős eddig a 

szülők egyetértésével 11 gyermek számára kért segítséget. Ez a szám nem mutatja a teljes 

képet, hiszen sok szülő nem az iskolán keresztül vette igénybe gyermeke számára ezt a 

lehetőséget. A tantestület is „kihasználta” jelenlétét, már 2-szer is volt  nevelési értekezletet 

tartani. 

 

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetettek létszáma az iskolában a következőképpen alakult: 

- teljes létszám: 354 fő + 1magántanuló  

- osztályok száma: 18 

- hátrányos helyzetű: 91 fő 

- ebből egészségügyi okokból:42 fő 

- egyéb ( környezeti, családi..): 49fő 

- halmozottan hátrányos: 0 fő 

- a veszélyeztetettek száma: 1 fő 

A Kollegák az elmúlt évben 7 tanulóról küldtek teljeskörű jellemzést a családsegítő 

munkatársainak. Prevenciós programjaikat az iskola védőnőjével koordinálják. 

Az előző évek adatait figyelve szignifikáns növekedés a hátrányos helyzetű gyermekek 

számában nincs (nem egészen 4%). 3H-ás gyermek, mivel ez a szülő nyilatkozatától függ, a 

beszámolási időszakkal érintett tanévben nincs.  

A társadalmi folyamatokat figyelve az elkövetkező időszakban sem várható a csökkenés, 

hiszen a gyermeknél jelentkező probléma „csak tünet”. Az iskolák ezeknek a társadalmi 

problémáknak a megoldására nem alkalmasak, csak a tüneteknek a kezelésére.  

 

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8 évfolyama 

 

- Veszélyeztetett tanulók száma: 4 

- Hátrányos helyzetű tanulók száma: 62, ebből halmozottan hátrányos helyzetű:11 

- Családgondozásra 2011-ben nem jeleztek tanulót, mert a problémákról a Szolgálat előbb 

értesült és a védelembe vett tanulók esetében a jelzés először onnan érkezett az iskolához. A 

helyzet oka az, hogy a gyerekek az otthoni problémáikat nagyon magukba zárják, magatartás 

terén többnyire ők a „jók”, az osztályfőnöki érdeklődéseket általában elhárítják és az iskola 

csak külső jelzés után értesül többnyire a bajról. A külső jelzés is általában nem az iskolához, 

hanem a Szolgálathoz vagy a Gyámhatósághoz érkezik. Ismereteik a családok problémáiról 

valószínűleg azért is hiányosak, mert az emberek egyre kevésbé merik felvállalni a 

beavatkozást a szerintük családok belügyének számító dolgokba.  A Szolgálattól érkezett 

megkeresés után viszont az érintett osztályfőnökkel együtt igyekeztek mindenben támogatni a 

tanulókat és a rendszeresen igényelt jellemzéseket határidőre elkészítették.  

- Fogadóórákat külön nem tart a felelős, de van iskolai, szülők felé kihirdetett fogadóóra és a 

tanulók tudják, hogy előzetes egyeztetés után bármikor megtalálhatják, hiszen a problémát 

amúgy sem lehet az előre kiírt fogadóóra időpontjához kötni. 

- A prevenciós munka osztálykeretekben, tanítási órákon, fogadóórákon és szülői 

értekezleteken folyik Gond, hogy a problémás családok még ilyen alkalmakkor sem keresik 

fel az iskolát. 

- Az egészséges életmódra nevelést játékos vetélkedők, faliújságokon elhelyezett, tanulók 

által készített plakátok szolgálják, melyek megvalósításában sok segítséget kapnak az iskolai 

védőnőtől. 2011 tavaszán minden felsős osztály 5 órás tájékoztatásban részesült a káros 

szenvedélyekről Életvezetési ismeretek címmel. 

- A jelzőrendszer eredményessége vitatható. Gyakran tudnak a problémáról, főleg a 

csavargás, esti kimaradások aggasztóak, de szülői együttműködés nélkül nem sokra megy az 
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iskola. A viselkedési szabályokat, normákat csak az iskola épületében tartathatják be, az 

iskolán kívüli történésekre nincs befolyásuk és nem is járhatnak el ellenük. 

Ennek ellenére az intézmény minden dolgozója és az iskolavezetés is mindent megtesz a 

szülőkkel való együttműködés eredményesebbé tételéért a lehetőségekhez mérten. 

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

- A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetése során az 

intézmény rendszeres együttműködést alakított ki: 

 a tanuló lakóhelye szerinti Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a nevelési tanácsadóval, 

 szükség esetén a tanuló lakóhelye szerinti jegyzői hivatallal. 

- Az ifjúságvédelmi munka 

A jogszabályban előírtak alapján a rendszeres tájékoztatás, kapcsolattartás az iskolán belül és 

az iskolán kívül megtörtént. Az év eleji szülői értekezleten a 9. évfolyamon tájékoztatják a 

szülőket, hogy milyen jellegű problémákkal kihez, hova fordulhatnak.    Az ifjúságvédelmi 

felelős fogadó órája hétfőn és csütörtökön délelőtt van, de sürgős problémával természetesen 

bármikor foglalkozni kell.  Az iskolában ifjúságvédelmi faliújságot működtetnek, ahol a 

tanulók megtekinthetik, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. 

Állandó együttműködésben vannak az iskola védőnőjével, akinek személyes kapcsolata a 

tanulókkal, kiterjedt információi nagyban segítették a problémák felderítését, azok kezelését, 

megoldását is. Egy-egy eset kapcsán jól működött az osztályfőnök, a kollégium vezetője, a 

védőnő és az ifjúságvédelmi felelős alkotta csoport munkakapcsolata. 

Az iskolában 55 fő hátrányos helyzetű, 1 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tartottak 

nyilván. 

Veszélyeztetett 6 tanuló, ők védelembe vett fiatalkorúak, közülük öten a szentgotthárdi 

térséghez tartoznak. Egyikük esetében a védelembe vétel az év folyamán megszűnt. 

Családba fogadott 2 tanuló, átmeneti nevelésben 1 tanuló volt. Alapellátásban 5 tanuló van 

az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatnál. 

Hivatalos kapcsolatfelvétel, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálatok felé 12 esetben történt, 

közülük tízen tartoznak a helyi szolgálathoz.  

Esetmegbeszélés egy alkalommal, tanulóikkal kapcsolatos konzultáció szintén egyszer 

volt, mindkét esetben a Gyermekjóléti Szolgálatnál  

Problémás tanulóról pedagógiai jellemzés készítése és elküldése az illetékes gyermekjóléti 

szolgálathoz  30 esetben, a helyi szolgálathoz 27-szer történt. 

 

- Prevenciós programok 

Az Iskolában az órarendbe illesztve egészségnevelés tantárgy is szerepel, ahol heti 1 órában 

alapvető higiéniai ismeretekről, a betegségekről, az egészséges táplálkozásról, életmódról, a 

káros szenvedélyekről, a szexualitásról esik szó. 

Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázaton a 

2008/2009-es tanévben nyertek, ennek keretében 4 pedagógus akkreditált továbbképzésen vett 

részt. A pályázat folytatásaként a 2010/2011-es tanévben a bejövő 9. évfolyamos 

osztályokban életvezetési ismereteket és készségeket sajátíthattak el a tanulók a következő 

témákban: 

1. A csoport, mint az együttműködés színtere; megelőzés 

2. A döntés felelőssége, a kritikai gondolkodás fejlesztése 

3. Legális szerek: dohányzás 

4. Legális szerek: alkohol 

5. Bűn és bűncselekmény, drogok 
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- A végzős tanulókat és szüleiket tájékoztatták arról, hogy a szalagavatóval, ballagással 

kapcsolatos költségek családra háruló terheinek csökkentésére a lakóhely szerinti 

önkormányzatoknál egyszeri rendkívüli segélyt igényelhetnek a rászorultság megfelelő 

indoklásával. 

- Egyéb lehetőségként a diákok problémákkal, kérdésekkel igénybe vehetik az internetes lelki 

segélyszolgálat és tanácsadást. Az iskolában lehet regisztrálni (Ebigél. hu), ezután már 

bárhonnan elérhető a rendszer, ahol ismeretlenül levelezhetnek Ebigéllel, aki válaszol, 

megért, tanácsot ad. A tájékoztatás szerint az iskolából jelentős a látogatók száma. 

 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 

- A Gimnázium ifjúságvédelmi felelőse a Koordinációs Bizottság tagjaként havi 

rendszerességgel részt vesz az értekezleteken, illetve az esetmegbeszéléseken. Észrevételeivel, 

hozzászólásaival igyekszik segíteni a bizottság munkáját. A kollégák által felvetett problémákat, 

kérdéseket továbbítja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé, az ezzel kapcsolatos 

információkról tájékoztatja az illetékeseket.  

Az iskolában külön fogadóórát nem tart, de a szülők számára elérhető. Fogadóórákon, 

szünetekben vagy – előre egyeztetett időpont alapján – lyukas órákban lehetőségük van a 

gyermekeikkel kapcsolatos gondok megbeszélésére. 

Minden tanév elején elkészíti a hátrányos helyzetű tanulók névsorát. Ehhez sok segítséget kap az 

osztályfőnököktől, a szaktanároktól és a tankönyvfelelőstől. A szentgotthárdi diákok esetében a 

szociális osztály munkatársa pontos információval tud szolgálni. Sokat segítene a helyzeten, ha az 

iskola megkapná a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy védelembe vett nem 

Szentgotthárdhoz tartozó tanulók névsorát is az illetékes polgármesteri hivataloktól, illetve 

jegyzőktől.  

A tanév elején az iskola létszáma: 320 fő. Közülük 

– rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 9 fő  

– védelembevett tanuló: 0 

– tartósan beteg: 17 fő 

– egyéb okból hátrányos helyzetű tanuló: 21 fő  

– a Családsegítő felé jelzett veszélyeztetett tanuló: 1fő. 

A beérkező ötödikes és kilencedikes szentgotthárdi diákokról hasznos információkat kap az előző 

iskolájuk ifjúságvédelmi felelőseitől és az iskola védőnőjétől.  

Az elmúlt tanévben 3 diákról küldött a szolgálatnak teljes körű pedagógiai jellemzést. A városi 

pszichológus felé nem jelzett, de feltehető, hogy a szülők az iskola kihagyásával egyénileg veszik 

igénybe ezt a lehetőséget. 

- A prevenciós programok keretében az iskolai védőnő előadásokat, vetélkedőket szervez és tart 

az osztályfőnökökkel és az ifjúságvédelmi felelőssel történő egyeztetés után.  

A kollégákkal rendszeres napi kapcsolatban van az ifjúságvédelmi felelős, kölcsönösen 

tájékoztatják egymást a diákokkal kapcsolatban felmerülő problémákról. Folyamatosan 

informálják, ha szükséges, megbeszélik a vitatott esetekben a további teendőket. Mindezekről az 

iskola vezetőjét időben értesítik. A félévi illetve tanév végi értekezleteken, egyéb 

megbeszéléseken a tantestület tagjainak röviden beszámol az addig történtekről.      

 

Nevelési tanácsadó 

Nevelési tanácsadónk a korábbi évekhez hasonlóan, változatlan személyi feltételekkel és 

órakeretben látta el a feladatokat. 

 

Feladataikat az intézmény éves munkaterve alapján végezték, mely az alábbi tevékenységeket 

foglalta magába: 

- a tanköteles korosztály iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatainak végzése 
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- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség irányába kért vizsgálatok lefolytatása az 

óvodás és iskolás korosztály számára 

- őszi prevenciós vizsgálatok helyszínen történő lefolytatása a nagycsoportos óvodások 

körében 

- pszichodiagnosztikai vizsgálatkérések folyamatos teljesítése /intelligencia, rész-

képességvizsgálatok, speciális pedagógiai vizsgálatok, mérések, személyiségvizsgálatok/ 

- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók kontrollvizsgálatának 

folyamatos végzése 

- szakvélemények határidőre történő készítése a BTM gyermekek körére vonatkozóan és SNI 

gyermekek szakértői vizsgálatának irányába, ill. egyéb irányokba készült szakvélemények 

/pl.szülői kérésre, gyermek pszichiátria kérésére stb./készítése 

- az év folyamán a speciális fejlesztő /pl. AYRES, SINDELAR, GÓSY stb./ és 

pszichoterápiás / báb, világjáték, rajz, Winnicotte, 4 üléses tinédzserügyelet stb./ 

foglalkozások folyamatos végzése 

- egyéni, súlyos esetek pszichoterápiás ellátása a körmendi telephelyen 

- az egyéni igényeknek megfelelően pedagógus konzultációk, nevelési értekezletek, szülői 

értekezletek tartása, esetkonferenciákon való részvétel 

- folyamatos és személyes kapcsolattartás a partnerintézményekkel /Védőnői Szolgálat, 

GYJSZ, Gyermek és Ifjúság Pszichiátria, TKVSZRB, gyermek háziorvosok, stb./ 

- egyéni esetek szupervíziós gondozása 

 

Fenti tevékenységek legnagyobb hányadát a tanulási nehézség irányába történő vizsgálatok 

tették ki. Az ez irányú vizsgálatkérések növekedése nem pusztán szentgotthárdi jelenség, a 

megyében működő nevelési tanácsadók / statisztikai adatok szerint országos szinten is / 

mindegyikében ilyen irányú növekedési tendencia tapasztalható. Szakmai elemzések szerint e 

jelenség egyik oka az óvoda – iskola közötti átmenet problémaköréből fakad. E problémát 

igyekszenek feloldani a pedagógusokkal történő konzultációk, értekezletek alkalmával, 

amikor az egyéni bánásmód, differenciálás jelentőségére hívják fel a figyelmet.  

Az elmúlt tanévhez hasonlóan, egyre nő a korai fejlesztést / 3 éves korú gyermekek ellátását / 

igénylő szülők száma, ami szakmailag kedvező jelenség, hiszen az eredményességet az 

időfaktor nagyban meghatározza. E körben, a szülők főként megkésett beszédfejlődéssel, 

hyperaktivitással, magatartási problémák kezelésének kérdéseivel fordulnak a tanácsadóhoz.  

 

A pszichoterápiás munka ellátásában igen nagy segítséget jelent számukra – a városban ez év 

januárjától tevékenykedő- klinikai gyermekpszichológus munkája, tekintettel arra, hogy az ez 

irányú terápiákat , kötött óraszámban körmendi tanácsadójukban tudták csak biztosítani. Sok 

családnak ez komoly nehézséget okozott / földrajzi távolság, útiköltség stb./, ill. ezen okok 

miatt elérhetetlenné vált számukra. A pszichológus kolléganővel – a megfelelő esetkezelés 

érdekében- igyekszenek folyamatos konzultációt fenntartani. 

 

Hivatkozva a fentebb leírtakra, szakmailag fontos elvárás a tanulási és magatartási 

nehézségek korai felismerése és megsegítése. E célt látva lényeges kiemelni, a nagycsoportos 

óvodások tanév eleji szűrését, mely szolgáltatást-  a nagyobb erőbefektetést is felvállalva-  a 

helyszínen, teljes körűen végzik. E tevékenységükkel különösen a hátrányos helyzetű 

gyermekek ellátását igyekszenek segíteni / ők ugyanis  szocikulturális helyzetükből fakadóan 

nem juthatnának a szolgáltatáshoz/. A szűrések eredménye alapján javaslatot tesznek az 

óvodapedagógusok számára a fejlesztési irányok, lehetőségek meghatározására. 

Szakmai sikernek értékelik, hogy e szolgáltatásukat egyre több óvoda kéri a kistérségben. A 

helyszíni látogatás jó alkalmat ad az óvodapedagógusokkal történő szorosabb és 

személyesebb kapcsolattartásra is.  
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Az év folyamán – a városi körzeti rendelőintézet felújítása miatt- sor került a tanácsadó át- 

majd visszaköltöztetésére, a nehézségek ellenére igyekeztek zökkenésmentesen fenntartani a 

szolgáltatást. 

 

IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 

Védelembe vétel 

A védelembe vétel a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére szolgáló hatósági 

eszköz. Célja, hogy a szülőt vagy más törvényes képviselőt a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozójának közreműködésével hozzásegítse a gyermek veszélyeztetettségének a 

megszüntetéséhez.  

A védelembe vétel elrendeléséről szóló döntést hatósági eljárás előzi meg, amelynek 

résztvevői a gyermek és szülei, vagy más törvényes képviselője, illetve a családgondozó.  Az 

eljárás célja annak a tisztázása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer által jelzett, adott 

gyermekre vonatkozó -veszélyeztetettség fenn áll-e, illetőleg a szülő a gyermek 

veszélyeztetettségét a gyermekjóléti alapellátás önkéntes igénybevételével meg tudja-e, vagy 

meg akarja-e szüntetni, feltételezve azt, hogy ezen segítséggel a gyermek fejlődése családi 

környezetében biztosítható.  

A gyermek védelembe vételének elrendeléséről szóló döntés tartalmazza azokat, -a szülő, 

vagy más törvényes képviselő és a gyermek által- kötelezően teljesítendő konkrét esetre és 

egyénre szabott feladatokat, teendőket, melynek megvalósításával biztosítható a 

veszélyeztetettség megszüntetése.  

A határozatban megfogalmazott feladatok megvalósításában a szülőnek és a gyermeknek 

segítséget nyújt a családgondozója, akivel a család köteles együttműködni.  

A családgondozó a tanácsadás és a segítés mellett koordinálja és ellenőrzi, számon kéri a 

feladatok megvalósítását. 

A gyámhatóság évente hivatalból, illetve a szülő, vagy a családgondozó kérelmére bármikor 

köteles felülvizsgálni a védelembe vétel indokoltságát.  

A felülvizsgálat során jelentős szerepe van a gyermekjóléti szolgálat családgondozója által a 

családgondozás folyamatának eredményéről készített jelentésének. A gyámhatóság a 

védelembe vételt megszünteti, ha a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn, illetve a 

védelembe vétel további fenntartásáról rendelkezik ha annak okai továbbra is fennállnak.   

2011.01.01-én a védelembe vett gyermekek száma 5 fő volt. Az 5 gyermek 5 családban élt.  

2011. évben 5 gyermek védelembe vételére került sor. 3 gyermek esetében a védelembe vétel 

megszüntetésre kerülhetett sor az év során. További 3 gyermek esetében lakóhelyük 

megváltozása miatt illetékesség hiányában ügyüket áttette a gyámhatóság.  Így 2011.12.31-én 

a védelembe vett gyermekek száma 4 fő volt.  

3 esetben a hivatalból indult védelembe vételi eljárás megszüntetésre került, mivel a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a családtagok alapellátás keretében vállalták 

az együttműködést.  
A védelembe vétel okai között a gyermeknek felróható magatartási, valamint a szülőnek felróható magatartási ok 
fordult elő.  
A 2011. évben elrendelt védelembe vételi eljárások keretében a szülőt kötelezte a gyámhatóság, hogy keresse fel 
a családvédelemmel foglalkozó szervezetet, illetve szükséges volt a szülő figyelmeztetése helytelen 
magatartásának megváltoztatására, a gyermekek részére pedig több esetben  magatartási szabályok kerültek 
megállapítására.  

2009. szeptember 1-től kezdődően van lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy, ha a 

gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a 

családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben 

biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a 
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gyermek védelembe vételének fennállása során - a gyermek után járó  családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat. Ezidáig Szentgotthárdon elhanyagolás 

miatt nem kellett családi pótlékot természetbeni formában nyújtani.  

Ha a  tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkoztatásairól 10 órát 

hiányzik, akkor az intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó- vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva felhívja a 

szülőt a várható következményekre. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező 

tanórai foglalkozás után a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét, és a teljes összegű 

iskolai támogatás felfüggesztését. A jegyző egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás 

felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az 

eseti gondnok kirendeléséről, és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének az 

önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő 

átutalásáról.  

2011. évben iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem került sor. Az igazolatlan 

hiányzásaik miatt. 10 órát meghaladó hiányzás miatt 11 esetben járt el a gyámhatóság. 

A védelembe vételről hozott határozatok ellen fellebbezés nem volt. Az eljárások során 

dominál az érdemi döntések, a határozatok aránya. Az eljárási kérdésekben hozott végzések 

pl. idézés, értesítés eljárás indulásáról, valamint eljárást megszüntető végzés. Viszonylag 

gyakori, hogy a gyermek, illetve családjának lakóhely változtatása miatt illetékesség hiánya 

miatt áttételre kerül sor.  

A tárgyidőszakban szakmai ellenőrzés nem volt.  

Az iskolákkal, egészségügyi szakemberekkel, a rendőrséggel és a családsegítő szolgálattal az 

együttműködés a gyámhatósági munka során jó. A rendőrséggel és a családsegítő szolgálattal 

is rendszeresen tájékoztatjuk egymást minden felmerülő és kiskorúakat érintő esetben. 

A Vas Megyei Főügyészség Ifjúságvédelmi Főügyészének minden védelembe vételi 

határozatból tájékoztatásként egy példányt megküld a gyámhatóság. Kapcsolatunk jó, 

segítséget nyújtanak szakmai kérdésekben is.  

Rendszeresen részt veszünk a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság 

ülésein is. 

 

Az ideiglenes elhelyezés: 

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti ideiglenes elhelyezése szükséges.  

Az ideiglenes elhelyezés azonnali helyzetfelismerést, feltárást feltételező eljárás, amikor a 

gyámhatóságnak nagyon rövid idő  (néha egy-két óra) áll rendelkezésére arra, hogy a 

tényállás legteljesebb körű feltárása mellett a gyermek érdekében álló döntést hozzon és 

hajtson végre.  

A gyermek ezzel a hatósági döntéssel kikerül a vér szerinti családjából és ideiglenesen más 

hozzátartozóhoz, nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba kerül. A szülő gondozási, nevelési 

joga az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt szünetel.  

2011. évben 1 gyermek esetében ideiglenes elhelyezésre is sor került, nagyszülőnél volt erre 

lehetőség.  

 

V. A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai 

A Városi Gyámhivatal az illetékességi területén - Szentgotthárdon és a környező 14 

településen -, eljár a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§-11.§meghatározott feladat és 

hatáskörökben , egyebek mellett :  

 - intézkedéseket tesz a gyermekek védelme érdekében, 

- a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,                      

a gyermektartásdíj megelőlegezéséről 
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- eljár a gyermek családi jogállásával, az örökbefogadással kapcsolatosan 

- pert indít és kezdeményez a gyermekekkel kapcsolatosan 

- dönt a gyermek kapcsolattartása kérdésében 

- intézkedéseket tesz a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatáskörébe utalt ügyekben. 

- a városi gyámhivatal gyámot rendel. 

- A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatosan dönt - a jogszabályban 

meghatározott esetekben - a törvényes képviselő jognyilatkozata érvényességéhez szükséges 

jóváhagyásról. 

 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyámhivatal a gyermek a 

veszélyeztetettségének mértékétől függő hatósági intézkedéseivel a gyermeket kiemelheti a 

családból, és gondoskodik a további megfelelő elhelyezéséről, törvényes képviseletéről. 

 

Az elmúlt időszakban a védendő fogyasztó, mint új szolgáltatás lépett be a gyámhivatal 

tevékenységi körébe, valamint az, hogy a Kormány családvédelmi koordinációért felelős 

szervként a városi gyámhivatalokat jelölte ki. 

 

A gyámhivatal, mint családvédelmi koordinációért felelős szerv 2011. évben  két esetben 

folytatott  eljárást . 

 

 2011. évben a kiskorú gyermekek védelmében a gyámhivatal az alábbi hatósági 

intézkedéseket tette: 

 

CSALÁDBAFOGADÁS:  

2011.december 31-én  a gyámhivatal 16 családba-fogadott kiskorút tartott nyilván. 

„Új „családba-fogadás : 2011.évben  5 gyermek esetében volt.  

A családba-fogadás oka a szülői elhanyagolás, vagy a szülő pszichés állapota, illetve a szülő-

gyermek konfliktusos viszonya volt és a családba-fogadás a szülő életmódjának pozitív irányú 

megváltozásáig tart.   

3 vidéki és 2 szentgotthárdi gyermek  esetében került sor családba fogadásra. Az eljárás 

lefolytatása után egy gyermek esetében az iratanyag áttételre került Székesfehérvárra. 

A családba-fogadó személyek: nagyszülők, felnőtt testvér, közeli rokonok.. 

A családba-fogadott gyermekek részére a gyámhivatal a családba-fogadót gyámul kirendeli. A 

gyámok tevékenységét a gyámhivatal irányítja, felügyeli, a vagyonkezelésről évente 

számadásra kötelezi őket. 

Az év során egy  gyermek esetében szűnt meg a családba-fogadás, mivel nagykorú lett.  

  

IDEIGLENES ELHELYEZÉS:  

2011.évben a gyámhivatal által kezdeményezett ideiglenes elhelyezés száma: 5 

 

A jegyzői gyámhatóságok által ideiglenesen elhelyezett  gyermekekkel együtt a gyámhivatal 

8  esetben  felülvizsgálati eljárást folytatott.   

Az eljárások során 5 gyermek esetében családba-fogadáshoz való hozzájárulás történt, 2 

gyermek átmeneti nevelésbe került, 1 gyermek tartós nevelésbe került  

 

ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL: 

2011-ben  2 gyermeket vett átmeneti nevelésbe a gyámhivatal . 

Átmeneti nevelt gyermekek száma dec.31-én: 4 fő; gyermekotthonban: 4fő,    nevelőszülőnél: 

0 fő 

Az év során 1 gyermek átmeneti nevelésbe vétele szűnt meg a nagykorúság elérése miatt. 
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Minden esetben elvégeztük az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a 

gyámhivatal a nevelésbe vételt változatlan formában fenntartotta. 

A gyermekek és szüleik kapcsolattartásának ügyében 2 alkalommal engedélyeztünk 

rendkívüli kapcsolattartást. 

 

Tartós nevelésbe vétel: 1 fő 
 

UTÓGONDOZÁS: 

A tárgyévben   utógondozást  egy   alkalommal rendeltünk el az otthonteremtési támogatás 

megállapítása  végett. 

  

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS: 

A nagykorúságot elért intézeti nevelésből kikerült fiatalok részére rendeli el az ellátást a 

gyámhivatal, ha a fiatal kéri és továbbtanul, illetve létfenntartását önállóan biztosítani nem 

tudja. A fiatal továbbra is a gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél maradhat, 24 éves koráig.  

Ellátottak száma dec.31-én: 2 fő; megszűnt: 1 fő 

 

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS:  

2011-ben  beadott kérelem egy fő volt . 

 

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE:  

2011.évben benyújtott kérelmek száma: 1, mely 1 gyermeket érintett. 

2011. december 31-én megelőlegezésben részesülő érintett kiskorúak száma: 6 fő. 

 

 Örökbefogadás: 1 kiskorú esetében volt / titkos/ . 

                              1 kiskorú esetében házastársi  

 

A gyámhivatal egyéb hatósági  intézkedései, feladatai  a gyermekekkel kapcsolatosan:  

Az év során apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek: 8 fő  

Apai elismerések száma : 5  

Képzelt apa adatainak megállapítása: 2 fő 

Apaság vélelmének megdöntése iránti perindítás: 0 eseten  

Apaság bírósági megállapítása: 1 esetben 

 

2011-ben  kezdeményezett kapcsolattartási ügyek : 14,  

Szabályozás : 4 egyezséggel 

Szabályozás határozattal: 6 gyermek esetében 

bírósági határozatra 4 végrehajtási eljárás ,  

 

2011-ben gyámság alatt álló gyermekek száma : 32 

Gyámok száma: 22  

az év során  kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :9  

az év során kikerültek a gyámságból: 2 

 

Vagyonos kiskorúak ügyei :  

Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma : 148 

Betétállománnyal rendelkezik: 64 

Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 1 

Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel , befektetéssel kapcsolatos ügyei : 11 
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Kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatban szükséges eseti gondnokrendelés: 5 esetben, 

felmentés 2 esetben. 

 

A Szentgotthárdi Városi Gyámhivatal folyamatos és jó együttműködésre törekszik a 

társhatóságokkal, a gyermekvédelemben érintett szervek képviselőivel: 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretében végzett eljárásaink során együttműködünk a 

gyermekek lakóhelye szerinti Jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, a Vas Megyei és más 

megyei  Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatokkal, a gyermekotthonokkal, valamint a 

városban működő ifjúságvédelmi és a gyermekekkel foglalkozó más szakemberekkel- 

pedagógusokkal, egészségügyi dolgozókkal, rendőrséggel, bírósággal. 

 

A gyámhivatal a Gyermekvédelmi Bizottsági üléseken 2011. évben  egy alkalmat kivéve 

minden alkalommal  megjelent . 

 

VI. Felügyeleti szervek és működést engedélyező hatóság ellenőrzései 

 

1./Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

2011.07.20-án a Vas Megyei Kormányhivatal ismételten szakmai ellenőrzést tartott az 

Intézmény keretein belül működő gyermekjóléti szolgálat és az önálló helyettes szülő 

hálózat működtetésével kapcsolatosan. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 

vizsgált szolgáltató a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően 

működik- e. Az ellenőrzést végző személy tapasztalatai nyomán megállapította, hogy a 

gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülői ellátás működéséhez a személyi, és tárgyi 

feltételek biztosítottak, azok megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet előírásainak, és a hivataluk által kiadott működési 

engedélyben foglaltaknak.  Az intézmény alapdokumentumai tartalmi és formai szempontból 

egyaránt megfelelőek, aktualizáltak.  

 

2./ SZEOB Tótágas Bölcsödénél 

Körmend város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala tartott bölcsődei ellenőrzést a Tótágas 

Bölcsődében 2011. június 7-én. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben megállapították, 

hogy a bölcsőde működése megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben, és az egyéb 

vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

 

3./ Szentgotthárdi Városi Gyámhivatalnál 

Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vizsgálta a kapcsolattartást 

szabályozó döntések végrehajtásával kapcsolatos gyámhivatali gyakorlatot. 

A vizsgálatot végző megállapította, hogy a „gyámhivatal a kapcsolattartást szabályozó 

határozatok végrehajtásával összefüggő tevékenysége megfelelő, a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelel.” 

Továbbá vizsgálat folytatott a Vas Megyei Főügyészség a gyermektartásdíj megelőlegezése 

gyámhivatali eljárás törvényességével kapcsolatosan. A vizsgálatot végző ügyész 

megállapította: „Az elvégzett ügyészi vizsgálat ügyészi intézkedésre okot adó körülményt 

nem tárt fel. „ Megköszönte a magas színvonalú munkavégzést és további jó munkát kívánt. 

 

 

VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekvédelmi prevenciós javaslatai és az 

Intézmény jövőbeli céljai: 

 A Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeli céljai közé tartozik az iskolai felkészítés és 

korrepetálás kibővítése. A Szolgálat látókörébe került gyermekek iskolai 

tanulmányainak előmeneteléhez nyújthat támogatást a program. A szociálisan nehéz 

élethelyzetben élő családoknál is nagy arányban élnek olyan gyermekek, akik tanulási 

nehézségekkel, részképesség zavarokkal küzdenek. Az ilyen nehézséggel küzdő 

gyermekek számára elsősorban gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi segítségre 

lenne szükség. Ki kell hangsúlyozni, hogy növekvő tendenciát mutat azon gyermek 

száma, akik magántanulóként kívánják a tanulmányaikat folytatni, ezzel az iskolai 

keretekről való negatív leválás valósul meg, illetve akiket az oktatási intézmény 

felment a rendszeres iskolába járás alól. Ebben az esetben a gyermekeknek minden 

félévben osztályozó vizsgát kell tenni, a felkészülésüket azonban önállóan kell 

megoldaniuk. Több esetben kérték a Szolgálat segítségét a vizsgákra való eredményes 

felkészülések miatt, ezért a jövőben továbbra is fontos a Nyugdíjas Pedagógusok 

Egyesületével való kapcsolattartás. Minden tantárgy felkészítésére nincs lehetőség, A 

Szolgálat nem oktatási intézmény, nem pedagógusok tevékenykednek, az iskola 

szerepét nem tudják felvállalni.  

 Az iskolai agressziókezelés továbbra is fontos részét képezi a Szolgálat szakmai 

munkájának. Fontosnak tartják a csoportfoglalkozások folytatását az oktatási 

intézményekben. Kiemelendő, hogy a probléma megoldásához vezető út szakmai 

összefogást igényel a Szolgálat szakemberei és az oktatási intézmények pedagógusai 

között.   

 A Gyermekjóléti Szolgálatnak a továbbiakban is kiemelt célja, jövőre vonatkozóan a 

mentálhigiénés tevékenység illetve azok módszereinek széleskörű alkalmazása. A 

mentálhigiénés tevékenység célja, az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, 

valamint, hogy támogassa és elősegítse az egyének mentális egészségét és megelőzze 

a mentális betegségek esetleges kialakulását. A Szolgálat fontos fejlesztési területnek 

tartja a mentálhigiénés szemlélet kialakítását, mivel a segítő szakemberek a kliensek 

problémáinak megértésével tudnak legtöbb eredményt elérni. A napi segítő – kliens 

kapcsolatban szükséges tudatosan beemelni a mentálhigiénés tevékenységet és 

gondolkodásmódot, mivel az ellátott személyek bizalmának „elnyerése” más kép nem 

lehetséges. A megfelelő bizalmi légkör kialakítása a segítő – kliens szerepek 

megtartása mellett, a problémás helyzetet sikeresebben lehet kezelni.  

 A gyermekpszichológussal való együttműködés folytatása a jövőben is 

megvalósítandó cél. A szakember a gyermekek pszichés terheltségében 

csökkentésében jelent kompetens segítséget.  

 Az ifjúsági körút (őrjárat)  2012 évben is fontos részét képezi a Szolgálat prevenciós 

programjának. A jövőben január hónapban minden héten meg fog valósulni, ezt 

követő hónapokban pedig minden második héten kerül sor az ifjúsági körútra. 

Amelynek célja a város közterületein tartózkodó diákok megszólítása, az utcán való 

tartózkodásuk okának, a fiatalok szabadidős lehetőségeinek feltérképezése, valamint 

más szabadidős programok lehetőségeinek ajánlása.  

 

A SZEOB Játékvár Óvoda és a Városi Gyámhivatal felvetése: 

Sajnos egyre több gyermek és család van, akinek gyermek pszichológusra van szüksége. 

Indokolja ezt a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben tanuló gyermekek  nagy  

létszáma, a felmerülő sok problémás eset és a jelzőrendszeri tagok is megfogalmazzák ezt a 

gyermekvédelmi bizottsági üléseken. 
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A pályázat útján átmenetileg biztosított a szakember, a problémával küzdők számára. Jó 

lenne valamilyen megoldást keresni, és találni a továbbiakban is ezen feladatok 

ellátására. 

 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4.évfolyama által felvetettek: 

- Folyamatban van a Családsegítő munkatársai által tartandó, az iskolai agresszió feloldására 

irányuló foglalkozások újraindítása. 

- Szükséges lenne az ifjúságvédelmi felelős nagyobb óraszámban való foglalkoztatása. 

Igény szerint napközi működtetése a tanév befejezése után ill. a tanév kezdése előtt. 

- Törekednek kis létszámú osztályok indítására. 

- A témához kapcsolódó ingyenes továbbképzések kihasználása. 

 

VIII. Bűnmegelőzés; gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés 

A Bűnmegelőzési Bizottság tavalyi ülésein a témát három alkalommal érintette, de konkrét 

döntése nem volt ilyen ügyben. 

  

A szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén 2011.évben a fiatalkorú bűnelkövetők 

száma három, az általuk elkövetett bűncselekmények garázdaság, visszaélés kábítószerrel, 

jármű önkényes elvétele. Gyermekkorú személy ellen 2011.évben nem indult büntetőeljárás. 

Az elkövetés okait vizsgálva megállapítható, hogy esetükben szerepet játszott a rossz baráti 

környezet, a befolyásolhatóság, valamint a cselekmény társadalom ellenességének fel nem 

ismerése. 

 

IX. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szentgotthárdi civil szervezetek együttműködése 

példamutató, sőt olyan tevékenységeket valósítanak meg közösen, a civil szervezetek aktív 

szerep vállalásával, amely nemcsak színesíti, változatossá teszi a város életét, hanem jelentős 

feladat ellátást valósít meg, a gyermekvédelem területén is.  

 

A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, mint ahogy az előzőekben már 

olvashattuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal egy olyan úttörő tevékenységet 

valósít meg a város tanulói tanulmányi eredményeinek javítása érdekében a korrepetálások, a 

az osztályozó vizsgára való felkészítés terén, amire még nem volt példa városunkban.  A 

rendszeres tanulásban segítő munka, vizsgákra való felkészítés nagy felelősséget ró a 

vállalkozó pedagógusokra, hivatástudatukról ad bizonyságot, elismerést érdemelnek, hogy 

szabadidejükben, térítésmentesen foglalkoznak a tanulókkal.  

E mellett az Egyesületi tagok 11 éve patronálják SZOI Arany János Általános Iskola sajátos 

nevelési igényű, eltérő tantervű oktatásban részt vevő tanulóit. 2011. májusában a magyar-

szlovén-osztrák határon lévő emlékműhöz látogattak el a tanulókkal. A gyermeknaphoz 

kapcsolódó játékos sport-, és szellemi vetélkedők és a gyalogtúra volt a program, amely a 

környezet tudatos nevelést szolgálta, másrészt a megfigyelő képességük, ok-okozati 

összefüggések felismerése, tájékozódó ismereteik gyarapodása volt a cél. Az autóbusz és a 

vetélkedők díjainak költségét az egyesületi tagok vállalták fel.  

Ezen kívül két gyermek színházi előadásra fizettek be tanulókat. Anyagi és szellemi 

támogatásuk nélkül ezen programokon a tanulók nem tudtak volna részt venni hátrányos 

helyzetükből adódóan. 
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Életfa Baráti Kör által 2011. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről: 

Bababörze és zsibvásár 

2011. márciusában és augusztusában -minden évben egyre nagyobb sikerrel - baba- börzét 

rendeznek, ahol ingyenes asztalfoglalás mellett lehetőséget biztosítottak a már kinőtt és 

feleslegessé vált ruhák, játékok, mesekönyvek adás-vételének. A bababörzét szándékuk 

szerint zsibvásárrá szeretnék bővíteni. 

Az augusztusi börzén a Családsegítő Szolgálat felkérésére gyűjtést rendeztek egy a 

kistérségben rossz szociális körülmények között élő vesebeteg óvodás kisfiú számára. Az 

adományozott pénzt, játékokat és ruhákat a börzét követően átadták a családnak. 

 

Születés Hete 

A Születés Hetét 2011. május 6-8. között immár harmadik alkalommal rendezték meg 

Szentgotthárdon. A rendezvény három napjában  a várandóság, születés-szülés, 

gyermeknevelés témakörökben voltak előadások, gyakorlati bemutatók, kerekasztal 

beszélgetések,  énekes-játékos foglalkozás, szűrővizsgálatok, koncert. 

 

Tudtad-e, hogy a testközelség a csecsemő természetes szükséglete? 

Az Európai Mobilitás Hét rendezvényei keretében az Életfa Baráti Kör Egyesület 

hordozóstanddal várt minden érdeklődő és a babahordázással megismerkedni vágyó 

kismamát, kispapát, kisgyermekes szülőt. Kajzinger Ildikó babahordozási tanácsadó a délután 

folyamán lehetőséget biztosított próbahordozásra és tanácsot adott a hordozóeszközök helyes 

használatának elsajátításához. 

 

Márton-napi liba-galiba 

A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Egyesület célja elsődlegesen a családok támogatása 

különböző kulturális, sport, szociális, karitatív rendezvények, események szervezésével. 

Eddigi munkájukat folytatva szerették volna megszervezni elsőként városunkban a Márton-

napot. Éppen időben értesültek egy  pályázati lehetőségről, a sikeres pályázat esetén a 

szentgotthárdi kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek számára ingyenes buszjáratok 

indításával lehetővé tudtánk tenni, hogy részt vegyenek ezen a kulturális programon. A 

program előkészítésébe, megtervezésébe bevonták a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

munkatársait, akik kapcsolataik révén segítettek az árajánlatok bekérésében is. A programra  

60 hátrányos helyzetű kisgyermeket vártak, az érintett intézményekkel történő egyeztetés 

után. 

A program alatt a hátrányos helyzetű gyerekeket meg is vendégelték, számukra a tanító 

néniken keresztül előre kinyomtatott bónokat osztottak ki, melyet a helyszínen 

„levásárolhattak”.  

 

Adventi csodadélután a szentgotthárdi színházban 

2011-ben már második alkalommal csatlakoztak a Baptista Szeretetszolgálat Mennyi szeretet 

fér el egy cipősdobozban? akciójához. A cipősdobozokat a Kreatív Kuckóban fel lehetett 

díszíteni, lehetett készíteni ajándékokat, és az otthonról hozott, megunt játékokkal is meg 

lehetett tölteni.  
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A Pannonkapu Kulturális Egyesület szervezi a város kulturális életét, benne a 

gyermekeknek is kínál nagyon sokrétű, változatos programokat, amellyel a gyerekek és 

családjaik hasznos időtöltést nagyban elősegítik. Az oly sok előző évi programjaikat érdemes 

végig olvasni az előterjesztés 1.számú mellékletében. 

 

TÁJÉKOZTATÓ NYÁRI TÁBOROKRÓL: 
 

Szentgotthárdon 2011. nyarán az iskolás korosztály (6- 18 év) több táborozási lehetőség közül 

is választhatott, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 

 

Nemcsak oktatási intézmények, hanem a Móra Ferenc Városi Könyvtár, a Plébánia 

Hivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület is szervezett táborokat a szentgotthárdi és a kistérségben élő gyermekek 

számára, ezzel is segítve a szülőket abban, hogy gyermekeik nyári szabadidejüket 

hasznosan töltsék. 

A táborokat már a tanév vége felé az iskolákban, plakátokon, tájékoztató füzetekben  

meghirdették. 

Többségük helyben volt, a szervező intézmény adott otthont a tábornak, 4 esetben „ott alvós” 

táborban tölthették szabadidejüket a gyermekek. 

Minden táborban igyekeztek a tábor szervezői pluszt adni a gyermekeknek egy-egy adott 

témában (kézművesség, zene, tánc, média, könyvtárhasználat, környezet-természetvédelem 

stb.) , az étkezés biztosított volt a tábor résztvevői számára, és buszos kirándulás is szerepelt a 

helyi táborok mindegyikében. 

 

A táblázatból is kitűnik, hogy voltak táborok azonos időben – erre a következő időszakban a 

táborok szervezői figyelnek majd. 

A jövőben elsősorban az általános iskolákban javasolni fogjuk a nyári szünidő idejére a 

napközis tábor iránti igény felmérést is – mely felügyeletet és ebédet biztosítana a gyermekek 

számára. 

 

Szervező 

intézmény/ 

Tábor 

elnevezése 

 

Tábor 

időpontja 

 

Táborban 

résztvevő 

gyermekek 

száma 

 

Táborban 

felügyelők 

száma 

 

Tábor 

költsége/fő 

SZOI Ált. Isk. 

Arany János 1-4. 

Évf., Iskolánk 

Tanulóiért 

Alapítvány 

Zalabéri tábor 

2011.06.21.- 

          06.25 

29 3 16.000.-Ft 

SZOI Ált. Isk. 

Arany János 1-4. 

Évf., Iskolánk 

Tanulóiért 
Alapítvány 

Zalabéri tábor 

2011.07.04- 

         07.08. 

29 3 16.000.-Ft 

 

 

 

SZOI Ált.Isk. 

Széchenyi I.5-8. 

Évf. Napközis tábor 

2011.06.20- 

         06.24. 

11 16 5.000.-Ft 

SZOI Takács Jenő 

AMI  

Művészeti tábor 

2011.08.09- 

         08.15. 

70 6 24.000.-Ft 
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Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

Olvasótábor 

2011.06.20- 

         06.24 

28 3 7.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

Német nemzetiségi 

Ifjúsági tábor 

2011.07.04- 

         07.08. 

40 5 7.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

Olvasótábor 

2011.08.22- 

         08.26. 

18 3 7.000.-Ft 

PKKE 

Banyatanya 

2011.07.04- 

         07.08. 

15 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 
Kis mesterségek 

tábora 

2011.07.11- 
         07.15. 

17 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 

Médiatábor 

2011.07.18- 

         07.22. 

7 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 

Tánctábor 

2011.08.01- 

         08.05. 

11 2 10.000.-Ft 

PKKE 

Hagyományőrző, 

természetvédelmi 

tábor 

2011.08.08- 

         08.12. 

14 2 10.000.-Ft 

Róm.Kat.Plébánia 

Hittan tábor 

2011.06.27- 

         07.01. 

44 4+ 4 önkéntes 9.000.-Ft 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

2011.06.27- 

         07.01. 

21 8+ 2 önkéntes 8.000.-Ft 

Partium Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézmény 
Tánctábor  Szőce 

2011.07.11- 

         07.17. 

45 ( nemcsak sztg-i 

tanulók ) 

3+ 5 önkéntes 14.000.-Ft 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez a részletes beszámoló is csak azokat a területeket, eseteket mutatja, amelyek a 

gyermekvédelem terén működő intézmények, hivatalos szervek látókörébe kerülnek. Az 

ismertté vált problémák is aggasztóak, ugyanakkor évről-évre újabb kihívásokkal kell a 

szakembereknek megbirkózniuk. Dícséretes és mindenképpen kiemelendő, hogy 

szakembereink rugalmasan alkalmazkodnak az új helyzetekhez, próbálnak újabb és újabb 

módszerekkel segíteni. Szerencsés helyzetben vagyunk Szentgotthárdon, hiszen minden 

intézmény, szolgáltatás jelenleg rendelkezésre áll a megfelelő ellátás nyújtásához, felkészült 

szakembereink lelkiismeretesen végzik munkájukat, naponta küzdenek a kialakult helyzetek 

megoldása érdekében. S még akkor is, ha az évek során olyan jól kialakult jelzőrendszer épült 

ki Szentgotthárdon, vannak olyan esetek, amelyek későn jutnak el a szakemberekhez. Ezért 

ezúton is kérünk minden Képviselő-testületi tagot, hogy a városért végzett munkájuk során 

kiemelt figyelmet fordítsanak a gyermekvédelem területére is, fórumokon, városi 

rendezvényeken, összejöveteleken hívják fel a figyelmet arra, hogy mindenki legyen érzékeny 

a környezetében történő, gyermekeket érintő helyzetekre, s jelezzék azt a szakemberek felé.  

Mivel ez az előterjesztés a Képviselő-testület nyílt ülésén kerül tárgyalásra, így a 

Polgármesteri Hivatal honlapján is olvasható lesz, ezért a város lakosságához is fordulunk, 

legyenek érzékenyek a környezetükben tapasztalható eseményekre, figyeljenek fel az intő 

jelekre, s jelezzék azt a hivatalos szervek felé. 
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Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja  

az Önkormányzat 2011.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról szóló 

értékelést. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 15. 

 

 

 

 

         Dr.Dancsecs Zsolt 

 

          jegyző
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1.számú melléklet 
 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

Tel/Fax: +3694/554-106 

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu 

 

Tematikus játszóházak: 

Február 9. Farsangi hangulatban  

Farsangi készülődés- játszóház gyerekeknek 9-12 és 13-17 óra között a színházban. 

A programban kézműves foglalkozások, farsangi népi játékok és népszokások felelevenítése, 

valamint, zenés foglalkozás szerepelt. 

 

Április 22.  Húsvéti tojásvadászat  

 

2011. április 22-én a legkisebbeknek kedvezett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, ugyanis 

húsvéti játszóházba várták a gyermekeket. A délután a felhőtlen szórakozás jegyében telt. A 

program elején húsvéti tojásvadászatra indulhattak el a gyermekek a várkertbe. Akinek 

szerencséje volt és olyan papírtojást talált, amin egy kérdés volt, annak megválaszolása után 

ajándékba részesült. A színház aulájában programok sokasága várta az érdeklődőket: lehetett 

tojást festeni hagyományos technikákkal Hegyi Lászlónéval, tojásmelegítőt, filigránokat és 

képtartót készíthettek az ügyes kezűek, zenés, mozgásos foglalkozáson vehettek részt 

Szabóné Csider Bernadettével, valamint a rendezvény zárásaként Nagy Rita szórakoztatta a 

jelenlévőket gyermekdalokkal. A rendezvény egyik legsikeresebb programpontja a 

nyuszisimogató volt, ahol szinte sorba álltak a gyermekek, hogy mindenki láthassa a fehér 

nyuszit. 

 

Gyermekszínházi Bérlet: 

Február 15. 10.00 és 14.00  Játszunk együtt!, a szombathelyi Varnyú Country koncertje 

gyerekeknek, közös játékkal, énekeltetéssel. Táncverseny, erdei ugróbajnokság, daltanítás.  

 

Március 12. 10.00 és 14.00 Legszebb kincs a barátság, zenés mesejáték  a budapesti Tihanyi 

Vándorszínpad előadásában 

 

November 15. 10.00 és 14.00 Kipling: A dzsungel könyve - zenés mesejáték a budapesti 

Kincses Színház előadásában 

 

Ifjúsági Filharmóni előadások: 

Február 16.  10.00 és 11.45 a Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében 

Liszt Ferenc emlékhangverseny, a zeneszerző géniusz születésének bicentenáriuma 

alkalmából 

 

Március 21.  9.45 és 11.45 Erkel és a magyar nemzeti romantika a Nemzeti Filharmónia 

Budapest Nonprofit Kft. szervezésében A műsorban a Savaria Szimfonikus zenekart 

Medveczky Ádám vezényelte, közreműködött Horváth István – ének, valamint az Ungaresca 

Táncegyüttes. 

 

 

 

 

 

mailto:muvhaz@sztgnet.hu
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Április 19. Szex és kultúra - Végh György előadása 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. április 19-re szexuális felvilágosító előadást 

szervezett Szerelem és szex tizenévesen címmel a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumába. 

Az előadást, melyen két 9-es osztály vett részt, Végh György, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének mentálhigiénés szakembere tartotta.  

 

Április 20. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - irodalmi kvízjáték a Költészet Napja 

alkalmából –  

2011. április 20-án Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk című ifjúsági regényéből összeállított 

irodalmi vetélkedőn vehettek részt a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumának, valamint a 

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5. osztályosai a Színház aulájában. A vetélkedőre 11 

csoport jelentkezett, mely két részből – írásbeli és szóbeli feladatok – állt.  

 

Május 11. MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata Drog Art Színpadának prevenciós 

előadása: Gina címmel 

A Színházban teltház előtt megtartott előadásuk, a GINA, egy elkábított, megerőszakolt lány 

végső kirohanása. 

 

Június 4. Városi Gyereknap a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Életfa Baráti 

Kör közös szervezésében 

Az Életfa Baráti Kör szervezésében március 4-én került megrendezésre az első, Szentgotthárd 

Város Jótékonysági Estélye, melynek bevételéből új értékkel gazdagodhatott a Hársas-tó. A tó 

melletti játszótér avatására június 4-én került sor. Éppen ezért a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület az Életfa Baráti Körrel karöltve a városi gyereknapot ezzel az eseménnyel 

kapcsolta össze, hiszen mindkettő a gyerekekről, gyerekeknek szól. A szökőkúttól induló Jó 

tett helyébe jót várj!  Mese az Estélyről és a Hársas-tóról kerettörténetű, családi kincsesláda-

kerékpártúra állomásain keresztül jutottak el a játékos kedvűek a tóhoz, hogy megtalálják a 

kincsekkel teli „ládikát”. A nap fénypontja az Estély bevételéből elkészült játékvár avatása 

volt. 

 

Június 11. SZIN - Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

Július 11-én, Pünkösd szombat délután rendezte meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a 

Szentgotthárdi Ifjúsági Nap idei programját. A vetélkedőn 6 csapat mérte össze ügyességét, 

kreativitását, két korosztályban. 

A hangsúly a kreativitáson, az ötletességen volt, valamint azon, hogy minél több külső embert 

be tudjanak vonni a csapatok a nap programjába.  

A feladatok mellett kiegészítő programok is várták az érdeklődőket. Volt egészségügyi szűrés, 

kipróbálhatták a Részeg szemüveget, játszhattak a szombathelyi LOGO Mobil játékaival is. 

Aki komolyabb témára vágyott, az kerekasztal beszélgetés keretében folytathatott eszmecserét 

ifjúságpolitikai kérdésekről. 

A napot  Stohl András drogprevenciós előadása és kötetlen beszélgetés zárta.  

 

 

Július 29-31. – Szentgotthárdi Történelmi Napok 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok keretén belül több programot is kínáltunk a gyermekek 

számára. 

 

Július 30.  

10.00 - 17.00 Őrállók Alapítvány gyermekfoglalkozásai: középkori játszóház, kézműves 

foglalkozások 
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15.00 - 18.00 Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kézműves foglalkozása 

 

Hagyományőrző együttesek táborai: 

Szent Sebestyén Íjászkör 

Fekete Sereg  

Vas Vármegye Lovagjai és Íjászai  

 

10.00 Katáng együttes gyermekkoncertje 

11.00 Utazz velem az időben! – a 2010-ben készített 40 m hosszú, történelmi rajz ünnepélyes 

bemutatása  

 

Délután:  

13.00 – 15.00 II. Szent Sebestyén Íjászverseny a várkertben 

16.00 Szentgotthárdi Csata emlékfutások több korosztályban  

  

 Július 31.  

15.00 Játszóházi programok 

Benne: Utazz Velem az időben! – 2011. történelmi témájú rajz készítése gyermekekkel 

Mátrai Zsolt logikai játszóháza  

 

16-22. Mobilitás Hete – Kapcsolódás az országos rendezvénysorozathoz a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében  

 

A rendezvény szentgotthárdi programjai: 

Szeptember 16. péntek - Gurulj Gotthárd! - Minden olyan eszközzel, ami környezetbarát, és 

aminek kereke van! 

Kicsik és nagyok, guruljon az egész család… 

17.15 Gyülekező a Művelődési Ház előtt – Gurulás a Fürdő előtti térre 17.30-kor. 

18.00 A rendezvény ünnepélyes megnyitása 

18.15 Családi szlalom verseny 

 

Szeptember 17., szombat – Együtt bringázik a család! 

10.00 - Csatlakozás a Lipa kerékpártúrához – Gyülekező a Lipa Hotel és Étterem előtt 

 

Szeptember 19., hétfő 

09.00 Kovács Gábor Vasútmodell kiállítása a Színház aulájában 

16.30 Újrahasznosítás kreatívan! című pályázatra beérkező alkotások kiállításának megnyitója 

a Színház előtt 

 

Szeptember 20., kedd - STOP! Közlekedj ÖKOsan! 

Kerékpáros ügyességi akadálypálya óvodásoknak (délelőtt) és kisiskolásoknak (délután) 

 

Szeptember 21., szerda - Zöldnap 

16.00 Aszfaltrajzverseny 

16.00 Bringaplacc – használt, kinőtt kerékpárok, kiegészítők, sporteszközök vására, csere-

beréje. 

 

Szeptember 22., csütörtök – Autómentes Nap  

7.00 – 10.00 között Bringás reggeli – a város lezárt területein kerékpárral közlekedőket 

meglepetés ajándék várja 
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17.30 - Kerékpáros felvonulás a város utcáin. Indulás a Művelődési Háztól 

 

Október 28. VII. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra 

Egyesületünk 7. alkalommal rendezte meg a Tökparty, avagy Halloween gotthárdi módra 

rendezvényt. Olasz Roland: Az ellopott álom című meséje alapján készült játékban a 

résztvevő többszáz gyermek ezen az éjszakán az ellopott álom nyomába eredt. 

Mióta világ a világ, és a gyerekek álmodnak, azóta próbálja egy gonosz királynő - Rossz 

Álom - a gyermekek szép álmait elrabolni. Egyetlen célja csak az, hogy megkaparintsa 

Álomországot és legyőzze az Álomőrt, aki a gyermekek álmait vigyázza. Mint minden mese, 

ez is a végén jóra fordult, a jók győztek a rosszak felett, a gyermekek ezután csak szépeket 

fognak álmodni Álomőr és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület játékának segítségével.  

 

November 12. Márton napi liba-galiba 

A Vörösmarty Gimnázium aulájában, az Életfa Baráti Kör rendezvényéhez kapcsolódva (a 

Vas Megyi Önkormányzat pályázati támogatásával) a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részt 

vett a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. 

 

December 4.  Ajándékot hoz a Mikulás 

Változatos programok várták a gyermekeket Mikulás előestéjén a Színházban. Volt  

játszószőnyeg, linzer sütés nagymama konyhájában, mesekuckó, ügyes kezek terme és  

Krampusz iskola. A Szeretet asztalára pedig mindenki elhozhatta megunt játékát és vihetett 

helyette másikat! 

 

Az Óperenciás Bábszínház előadása azt a kérdést tette fel, hogy Kitől kap ajándékot a 

Mikulás? A kérdésre megkapta a választ az a közel 200 gyerek és szülő, aki ellátogatott ezen 

a délutánon a Színházba. 

 

December 17. Karácsonyváró kinn is, benn is 

A karácsonyi készülődés ezen a napon csúcsosodott ki, hiszen valamennyi korosztály számára 

kínáltunk programokat.  

A gyermekeket Karácsonyi készülődés várta az ügyes kezek műhelyében, benne mézeskalács 

sütés, karácsonyi asztaldísz- és ajándék készítés és játszóházak. 

 

Szentgotthárd, 2012. január 30. 

 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

         Kiss Éva 

                      elnök 
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére 

 
Tárgy: Szentgotthárd Önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatainak áttekintése 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 308/2011. számú Képviselő-testületi határozata 
hagyta jóvá az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervét. Az elfogadott 
munkaterv alapján a 2012. februári testületi ülésen foglalkozik a Képviselő-testület a városi 
sport helyzetével, a sporttal kapcsolatos feladatok áttekintésével. 
 
Az anyag egy tájékoztató, ami a városi sportélet egyes területeit a rendelkezésre álló adatok 
alapján leírja azzal a céllal, hogy a további esetleges sportfejlesztési elképzelésekhez adatokat 
szolgáltasson. Az anyag összeállításához előzetesen kikértük a sporttal kapcsolatos, főbb 
intézmények / szervezetek vezetőinek véleményét is, ezeket teljes terjedelmükben csatoltuk is 
a tájékoztatóhoz. 
 
A Tájékoztatót az alábbi főbb témakörökre bontottuk: 

 Jogszabályokban meghatározott feladatok. 
 Sportlétesítményeink helyzete és állapota.  
 Iskolai sport helyzete.  
 A sportegyesületek/szervezetek helyzete. 
 A sporttelep fenntartása, jövője.  
 A sporttámogatások áttekintése. 
 Az önkormányzati sportigazgatás megszervezése. 

 
 
 

I. A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ellátandó a helyi 
önkormányzati feladatként említi a „sport, ifjúsági ügyek”-et.  
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal 
kapcsolatos feladatait: 

 meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 

 együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
 fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
 megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 
A települési önkormányzat ezen túl – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak 
szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait 
ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 
A sporttörvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok ezen feladataik ellátásához a 
költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok 
szerinti támogatásokban részesülnek. 
 
Szintén a sporttörvény rendelkezik arról, hogy az állam gondoskodik – a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről 
a közoktatásban. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ -a - 2012. szeptember 01. 
időponttól - az alábbiakról rendelkezik: 

 „( 11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 
oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 
amelybõl legfeljebb heti két óra 
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 
b) iskolai sportkörben való sportolással, 
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 
keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 
(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 
szervezéséről. 
(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az 
iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő 
diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – 
sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább 
kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport 
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 
szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a 
felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett 
részt.” 

 
 

II. A SPORTLÉTESÍTMÉNYEINK HELYZETE ÉS ÁLLAPOTA 
 

II./1. Oktatási-nevelési sportlétesítmények állapota 
 
Az intézmények főbb fejlesztési igényeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

INTÉZMÉNY NEVE 

 

TAGINTÉZMÉNYE / 

INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

 FEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) 

 

Játékvár Óvoda  

 
a székhelyóvodába 242 gyermek jár az egész 

kistérség területéről, ennek ellenére az óvoda 

nem rendelkezik sem beltéri sem kül-/szabadtéri 

sportlétesítménnyel –> tornaterem építése 

szükséges épületbővítéssel / hozzáépítéssel! 

 

Szentgotthárd és 

Kistérsége Óvoda, 

Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézmény 

(SZOI) 

 

 

 

 

SZOI Általános 

Iskolájának Arany János 

1-4 Évfolyama 
 

az egész kistérségből gyermekeket fogadó 

intézmény 265 fő tanulóval rendelkezik, 

ugyanakkor az épületben lévő kis méretű 

tornaterem nem alkalmas ilyen magas létszámú 

gyermek rendszeres testmozgásának 

biztosításához –> egy nagyobb, korszerű 

tornaterem mielőbbi építése szükséges!, de 

minimálisan a jelenlegi kis méretű tornaterem 

felújítása: 

 üvegtégla és nyílászárók cseréje 

 szellőztető ventilátor cseréje 

 hőlég-befúvó cseréje 

 keleti és nyugati fal burkolása vagy 

labdafogó-hálóval való ellátása 

 öltözők zuhanyzójának felújítása 
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 tornaterem előtti folyosó rész falának 

burkolása 

 parkettázás 

 hátsó szertár fűtésének megoldása 

tornaszoba a pincében (!): 

 teljes felújítás: legalább szigetelés, 

parkettázás, falburkolat illetve egy 

nagyobb tornaterem építése (lásd: 

fentebb). 

udvar: 

 futópálya felújítása, újra salakozása 

SZOI Általános 

Iskolájának Széchenyi 

István 5-8 Évfolyama 
 

sportudvar:  

 futópálya felújítása: salak pótlása, 

vízelvezetés 

 

sportcsarnok: 

 öltözők, vizesblokkok felújítása 

 nyílászárók cseréje, szigetelése, különös 

tekintettel a sportudvarra nyíló vasajtókra 

 SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium 

a tornaterem műanyag padlózatának parkettára 

cserélése 

III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium 

 tornaterem 

 balesetveszélyes, a műpadló sürgős 

cseréjére van szükség! 

kézilabda pálya 

 balesetveszélyes, új burkolat szükséges 

 

A tárgyi feltételek szinte valamennyi oktatási intézményben többé-kevésbé biztosítottak, bár 
sok olyan felszerelés-eszköz van, ami felújításra / cserére / kiegészítésre szorulna (elsősorban 
az atlétika, torna területén), illetve általánosan jellemző, hogy a létesítményekkel kapcsolatos 
állagmegóvás, karbantartás, felújítás évek óta elmarad vagy nem teljes. Hasonló a helyzet az 
iskolai sportszerek pótlásával, folyamatos javításával. 
 

II/2. Egyéb sportlétesítmények állapota 
 
 Városi sporttelep – Ifjúsági Park:  

Folyamatos karbantartása, továbbfejlesztése rendkívül fontos feladat, és kapcsolódik a 
termálprogrammal elindított idegenforgalmi folyamathoz. Műfüves labdarúgópálya, 
teniszpályák és egy szabványoknak megfelelő futópálya elhelyezésével modern 
létesítmény lenne itt létrehozható. A sporttelep további sorsa azonban nagymértékben 
függ a sportkomplexum megépítésétől, az öltöző felújítása is emiatt nem valósulhatott 
meg a közelmúltban.  

 Tekepálya: a tekesportágat irányító szövetség a 2015-2016-os bajnokságtól már csak 
paneles tekepályán enged bajnokságot rendezni felsőbb osztályokban, így e pálya 
átalakítása is szükségessé válik. 

 Városrészi sportpályák: 
Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, Máriaújfaluban és Zsidán 
használják szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán és 
Rábafüzesen a labdarúgó csapatok megszűnésével azok hasznosítására nem kerül sor. 
Ugyanakkor továbbra is sportolásra alkalmas helyek, mellettük ott vannak a ma még 
használható sportöltözők. 

 Önkormányzati játszóterek: 
A játszóterek vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy része 
gyökeresen átalakult, ma a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek 
rendelkezésére. A továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására is gondolni kell. 

 Uszoda:  
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A Fürdőben megépült uszoda a szentgotthárdi sportolóknak, gyerekeknek is 
rendelkezésére áll, így ennek szolgálnia kell az úszásoktatást, a szabadidősportot, és meg 
kell célozni az úszás sportágban is a tehetségesek edzését és a versenyszerű sportolás 
biztosítását. 

 Hársas-tó: 
A Hársas-tó, mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete a 
jelenlegi szabályok miatt csak önkormányzati beruházással (vízvezeték és zuhanyzó 
kiépítésével) vehető ismételten úszásra használatba. A Hársas-tó körbegyalogolható, 
körbefutható – a kialakított sétányokat és utakat meg kell őrizni, azokat fenn kell tartani.  
Új utakat a tó nyugati oldalán is ki kell építeni. 

 Csónakkikötő:  
Nagyrészben önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 
jelentheti. Ezt a továbbiakban a szentgotthárdiak számára jobban hozzáférhetővé kell 
tenni.   

 
 

III. AZ ISKOLAI SPORT HELYZETE 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatójának az iskolai sporttal 
kapcsolatos beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A SZOI-val 
kapcsolatban összességében elmondható, hogy az intézményekben a szakos ellátottság 
megfelelő. A mindennapos testnevelés tapasztalatai is pozitívak, a kötelező tanórai 
foglalkozások kiegészítése (napközis sportfoglalkozások, intézményen kívüli lehetőségek, 
úszásoktatás) széleskörűen megoldott. Évfolyamonként sportdélutánokat / 
sportfoglalkozásokat (lány és fiú labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna és tánc) szerveznek, 
illetve túrák szervezése is rendszeresnek mondható az iskolákban, de házibajnokság, kupák 
szervezésére is gyakran sor kerül. 
 
Az év eleji tantárgyfelosztás, illetve délutáni sportfoglalkozások megszervezése az 
intézményegység-vezető helyettesek feladata, akik a tanító munkaközösség-vezetővel és a 
testnevelés szakos kollégákkal egyeztetve, az igazgató irányításával végzik munkájukat. A 
sport összefogására létrehozott sportigazgatói munkakör másfél éve azonban lényegében 
megszűnt, de - az Igazgató tájékoztatása szerint – a rendszer ennek ellenére zökkenőmentesen 
működik: az iskolák sportjának koordinálását kettő testnevelő tanár közösen látja el. Ők 
szervezik az iskola sportversenyeit és sportrendezvényeit, vagy legalábbis segítik a kollégákat 
az egyes sportesemények lebonyolításában.  
  

Problémát okoz ugyanakkor az intézménynek az iskolai szabadidősport megszervezése: nincs 
pénz az edzések kifizetésére, utaztatásra, mezekre, versenyek szervezésére. Gondot okoz 
továbbá a versenyzők, csapatok utaztatása is.   
 
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának beszámolója a tájékoztató 2. 
számú mellékletét képezi. A személyi feltételrendszer biztosított az intézményben, illetve 
testnevelés munkaközösség, és iskolai diáksportkör is működik. A mindennapos 
testneveléssel kapcsolatban az intézményben szinte minden tanítási napon szervezett 
foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók. Az intézményben érettségi felkészítő foglalkozás is 
folyik, illetve érettségiznek is testnevelésből a diákok. A szabadidőben szervezett iskolai 
sporttevékenységek (házibajnokságok, tornák, kupák stb.) is rendszeresnek mondhatók az 
intézményben.  
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IV. A VÁROSI SPORTEGYESÜLETEK / SZERVEZETEK 
HELYZETE 

 
A Városi Diáksport Egyesület elnöke legutóbb 2011. októberében jutatott el beszámolót az 
Önkormányzathoz, amely beszámolóban az önkormányzati támogatás csökkentésével 
párhuzamosan megemlíti, hogy örülnek, ha a sportcsoportvezetők tiszteletdíját és a járulékos 
költségeket ki tudja fizetni az Egyesület. Az Egyesület kiemelt területként kezeli a kézilabdát, 
a labdarúgást, a tornát és az atlétikát. Házibajnokságok lebonyolításában, illetve helyi 
rendezésű kupákon (kézilabda, labdarúgás) vesznek részt. A beszámoló szerint az egyesületi 
sportcsoportok csak a Gimnáziumban és a Széchenyi 5-8. évfolyamán működnek (a III. Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményben nem.) Elnök Úr a beszámolójában javasolja az 
eredményeket elérő tanulók és testnevelők év végi jutalmazását is. 
 
A közel 200 fős tagságú Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 4 szakosztályt működtet. Az 
egyes szakosztályok helyzetéről az Egyesület elnöke készített beszámolót, amely az 
előterjesztés 3. számú mellékletét képezi: 

 Az íjász csapat országos- és nemzetközi íjászversenyeken szerepelnek szép sikerrel. A 
versenyzők illetve az egyesület a felszereléseiket saját pénzből vásárolják, a 
versenyzési kiadásokat is mindenki saját maga fedezi. A szakosztály számos városi 
eseményen díjazás nélkül biztosítja az íjászat megismerését, az íj kipróbálását, ennek 
ellenére az íjászcsapat megalakulása óta semmilyen városi támogatást nem kapott. 

 2005-ben alakult meg a Futószakosztály, mint a Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 
önálló szakosztálya. A versenysport fenntartásához, az országos bajnokságokon való 
szereplésekhez az utóbbi időben már olyan mértékű anyagi forrásokra lett volna 
szükség, amit a Futószakosztály nem tudott előteremteni. Emiatt 2011-től a klasszikus 
értelemben vett versenysportban (élsportban) mint pl. országos bajnokságok már nem 
vesz részt. Az Egyesület elnöke szerint a Futószakosztály tagjai, a Csatafutás, a 
CERR-Cup szervezői úgy érzik, hogy a több éves futósikerek ellenére nem kapnak 
méltó anyagi és erkölcsi elismerést a város részéről. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy 
egyre nehezebb szponzori támogatókat megtartani, újakat szerezni.  

 A labdarúgó szakosztállyal kapcsolatban terveik alapján szeretnék elérni a 
gyermeklabdarúgók létszámának növelését, együttműködést kötni az általános 
iskolával és óvodával. A szakosztály a 2011-2012-es évben sikeres pályázatot nyújtott 
be, amelynek következtében 3 millió forint, támogatásban részesült. Ez lehetővé teszi 
adósságaik rendezését, edzői bérek hivatalos kifizetését, útiköltségek kifizetését. A 
2012-2013-as pályázatukban tervezik további sporteszközök beszerzését /kapuk, 
hálók/, labdafogó hálók építését, edzőpálya villanyvilágítását. Egyelőre, azonban 
ezekre az elképzelésekre a főtámogatók kiesése miatt nincs meg az önrész. 

 A teke szakosztállyal kapcsolatosan megemlítendő, hogy a Városi Sporttelepen lévő 
pálya állaga folyamatosan romlik.  

 
A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületének elnöke által megküldött észrevételeket az 
előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Az elnök javasolja - többek között - egy diák- 
szabadidő- és versenysportot összefogó városi sporttal foglalkozó grémium összehívását, éves 
diák-, szabadidő- és versenysport eseménynaptár tervezését, illetve egy városi sporttal 
foglalkozó honlap létrehozását. Meglátása szerint „az utóbbi években nem a megfelelő 
irányba haladtak a sporttal kapcsolatos városi tevékenységek, ésszerűtlen, a valóságtól 
elrugaszkodó lépések sora követte egymást /pl.: főállású sportszervezők foglalkoztatása, 
vadvízi evezőspálya, triatlon szakosztály, egyéb pályázatok sikertelensége/.”  
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V. A SPORTTELEP FENNTARTÁSA / JÖVŐJE 
 
Tavaly a Társasági adóról szóló törvény módosítása következtében felmerült annak a 
lehetősége, hogy Szentgotthárdon egy multifunkciós sportcsarnok épülhessen egy 
sportegyesület, a Szentgotthárdi Kézilabda Klub beruházásában. Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a 244/2011. számú Képviselő-testületi határozatban ki is mondta, hogy az 
Önkormányzatának a sporttelep tulajdonjogát a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 
tulajdonába átadja azzal, hogy a Kézilabda Klub a tulajdonába kerülő „Városi Sporttelep” 
megnevezésű ingatlanon - sporttámogatást felhasználva - multifunkciós sportcsarnokot 
köteles felépíteni saját beruházásában, továbbá köteles a sportcsarnok karbantartásáról, 
működtetéséről legalább 20 éven át gondoskodni. A Képviselő-testület rendelkezett arról is, 
ha a beruházás nem történik meg, az ingatlan tulajdonjogát vissza kell adni az 
Önkormányzatnak 
 
 
 

IV. A SPORTTÁMOGATÁSOK ÁTTEKINTÉSE 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a szabadidő sportot 
egyaránt támogatja. Az önkormányzati támogatás tartalmaz valamennyi, sporthoz és 
sportoláshoz kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást. Ilyenek: a sporttámogatási keret a 
versenysport részére; a Városi Diáksport Egyesület támogatása; az iskolai testnevelésben a 
heti, törvényben előírt testnevelési órákon felüli sportfoglalkozások költségeinek 
finanszírozása; a sportlétesítmények ingyenes használatának biztosításával nyújtott támogatás; 
a szabadidősportra adott támogatás; a sportlétesítmények fenntartására fordított éves 
költségek.  
 
A diáksport támogatása: a diáksportra szánt támogatást teljes egészében a DSE kapja, így a 
DSE a teljes összeggel rendelkezhet. Az összeg elköltésének előfeltétele középtávú (3-5 éves) 
és rövidtávú (1 éves) diák-sportterv elkészítése és az önkormányzattal való elfogadtatása.  
 
A versenysport támogatása: az Önkormányzat anyagi támogatást versenysport területén 
csapatok működéséhez a labdarúgás, a kézilabda, sakk és a teke sportágnak biztosít – 
bizonyos feltételeknek (közös játékos állomány, összehangolt szakmai munka, bajnokságban 
való részvétel, rendezett szervezeti viszonyok, stb.) való megfelelőség esetén. Az 
önkormányzat azonos spotágaknál csak egy sportegyesületet támogat abban az esetben, ha 
„osztálykülönbség” alakul ki az egyesületek között. További egyesület anyagi támogatást csak 
akkor kaphat, ha fiókcsapatként működik tovább. Nem pénzbeli támogatásként a városi 
sporttelep használatát, a városi sportcsarnok használatát, valamennyi városrészi sportpálya 
használatát és a tekepálya ingyenes (használati díj fizetése nélküli) használatát biztosítja, de a 
rezsiköltségek megfizettetésével. Az önkormányzat évente az elkülönített sporttámogatási 
keretből pályázat alapján is juttathat támogatást. Nem csapatsportágakban anyagi támogatás 
nem csapatsportágakban kizárólag pályázat alapján, utazási költségekre, és nevezési díjakra 
adható. 
 
A szabadidősport támogatására az önkormányzati keretből pályázati rendszer alapján lehet 
lehetőséget biztosítani.  
 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos támogatásait – az elmúlt 3 évre visszamenőleg - az 
alábbi táblázat tartalmazza:  
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Folyamatos 

támogatások 

 

 2009 2010 2011 

Szentgotthárd 

VSE Labdarúgó 

szakoszt. 

Sport tám. 1.200.000 850.000 900.000 

Szentgotthárd 

VSE Teke 

Szakoszt. 

Sport tám. 200.000 100.000 200.000 

Szentgotthárd 

VSE Futó 

szakoszt. 

Sport tám. 100.000 100.000 100.000 

Kézilabda Klub Sport tám. 1.100.000 850.000 800.000 

Sztg-i Diáksport 
Egyesület 

diáksport 500.000 500.000 500.000 

Összesen :  3.100.000 2.400.000 2.500.000 

Eseti 

támogatások 

    

Szentgotthárd 

VSE Labdarúgó 

Sport tám. 50.000   

Szentgotthárd 

VSE Kölyök FC 

Sport tám.  30.000 

 

60.000 

Farkasfa SE Sport tám. 17.710   

Kézilabda Klub Sport tám. 250.000 126.000 275.000 

Szentgotthárd 

VSE Futó 

szakoszt 

Csata futás tám. és 

egyéb tám. 

15.000 40.000 80.000 

Rábatótfalui SE Energia számlák 

rend 

90.000  100.000 

Máriaújfalui SE Öltöző festése   50.000 

Sztg-i 

Sportbarátok 

Egy. 

Koszár Zsolt futó 

tám 

  80.000 

Alsószölnöki 

Sport és 

Turisztikai Egy. 

Hármashatár Kupa 

sakkverseny 

  100.000 

Tehetségekért 
Alapítv. 

Széchenyi 
Labdarúgó torna 

  45.000 

 

Skorpió Kick-

boksz SE 

 

Császár Levente 

tám. 

   

60.000 

     

Eseti összesen:  422.710 196.000 850.000 

 

Sportlétesítmény üzemeltetés: 

 

 2009 2010 2011 

Sportlétesítmény 

üzemeltetés 

4.491.668 

 

4.600.000 4.600.000 

Vízmelegítő kazán csere   500.000 

Sporttelep fejl.progr.   200.000 
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V. AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTIGAZGATÁS 
MEGSZERVEZÉSE 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. júniusában fogadta el a város 
sportkoncepcióját. A koncepció feladatkörökre és sportlétesítményekre bontva, 
részletesen határozta meg a város / az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, 
illetve határozta meg a jövő irányvonalait. 
 
A koncepció – többek között – kezdeményezi, hogy szentgotthárdi sportegyesületek, egyéb 
szervezetek, magánszemélyek részvételével városi egyesület jöjjön létre, mellyel a 
sportfeladatok ellátására az Önkormányzat megállapodást kötne. Ennek alapján a szervezet 
feladata lenne a sportszervezői feladatok ellátása, kapcsolattartás sportügyekben az 
Önkormányzattal, kapcsolattartás a város sportegyesületeivel, oktatási intézményekkel a 
település sportéletének szervezése érdekében. Feladatai a szabadidősport, diáksport 
rendezvények szervezésén túl versenysport városi/térségi szervezése lenne. Ennek keretében a 
szabadidősport, diáksport városi szintű szervezési feladatain túl kistérségi bajnokság 
szervezése is célként felmerült. Az elképzelések szerint az egyesület napi szakmai feladatait 
munkaszervezet vagy sportszervező (referens) látná el, aki egyben a SZOI sportért felelős 
szakmai igazgatója is lenne. 

 
 

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

 
Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatainak áttekintéséről szóló tájékoztatót megismerte, azt az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 
…………………….. 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2012. február …. 
 
                                                                                                              Huszár Gábor 
                                                                                                               polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Ügyiratszám: 13-2/2012       Tárgy: Iskolai sport - adatszolgáltatás 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

Domiter Judit 

főtanácsos 

Szentgotthárd 

Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Főtanácsos Asszony! 

 

 

 

A képviselő testületi ülés „Szentgotthárd önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatainak 

áttekintése” című napirendi pontjához kapcsolódóan iskolánkra vonatkozóan a következő 

tájékoztatással szolgálhatok: 

 

 iskolai sport helyzete - kötelező és nem kötelező tanórai keretek között (szabadon 
választott) ellátott testnevelés órák: 

 

A SZOI általános iskolájának alsó és felső tagozatán is a kötelező órakeretből heti 3 óra a testnevelés 

óra alapóraszámban. A 4.c osztályban 2-vel, illetve 5. osztálytól az „a” osztályokban a kötelezően 

választható keret terhére az alapóraszám 1-gyel emelkedik. A gimnáziumban a kötelező óraszám 2,5-

3 óra, évfolyamtól függően.   

 

 a testnevelés személyi és tárgyi feltétele: 
 

Az intézményekben a szakos ellátottság megfelelő. A testnevelés órákat az általános iskola alsó 

tagozatán a tanítók ill. egy testnevelés szakos tanár, a felső tagozatán 5 főállású pedagógus és 1 fő 

GYES-en lévő kolléga látja el. A gimnáziumban a napi feladatok elvégzését 3 egyetemi végzettségű 

testnevelővel biztosítjuk.  

Az Arany János intézményegység tornaterme mindenképpen felújításra illetve bővítésre szorul. 

Rendkívül fontos lenne a nyílászárók cseréje, a parketta felújítása és a szertár sporteszközeinek 

cseréje, bővítése. A tornaszoba szintén felújításra szorul, hiszen az ÁNTSZ vizsgálata szerint is mert 

egészségtelen. Egyedül a kinti kézilabdapálya állapota megfelelő.  

A Széchenyi István intézményegység tornatermének és öltözőinek befogadóképessége, a 

sportudvar mérete megfelelően kiszolgálja a tanulók és sportolni vágyó felnőttek igényeit. De az 

állagmegóvás, a folyamatos karbantartás, felújítás évek óta elmarad. Balesetveszélyes a csarnok 

parkettája, a bukóablakok nem zárnak jól, a sportudvar felőli vasajtó nincs szigetelve, a benti 
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hőmérséklet téli időben a kintivel megegyezik. A futópálya, a távolugrógödör és az udvar gondozása 

időnként akadozik. A sportszerek pótlása, folyamatos javítása, a függesztett 

sportszerek évenkénti felülvizsgálata nem megoldott. 

A gimnáziumban a tárgyi feltételek többé-kevésbé biztosítottak, bár sok olyan felszerelés, 

eszköz van, ami lassan felújításra, cserére szorulna. Ilyenek pl.: tornaszőnyegek, tornapadok, 

leérkező szőnyegek, magasugró állványok, medicinlabdák, labdafogó hálók.  

Álmaink közé tartozik még a tornaterem műanyag padlózatának parkettára cserélése is! 

 

 a mindennapos testnevelés tapasztalatai: 

 

1-2. osztály: napközis foglalkozás keretében megtartott órák, szakmailag és törvényileg is 

megfelelően (+költséghatékony, takarékos) 

2. osztály: úszás  

3-4. osztály: Kiss Eszter: kézilabda, Hegyi József fiú-torna, Pappné Restás Csilla: lány- torna, 4.c 

osztály: testnevelésóra, Dancsecsné B. Zsuzsanna: atlétika 

A tanulóknak ezenkívül lehetőségük van  még a városban működő lehetőségek látogatása: Lurkó foci, 

Kick box, "Partium" tánc, lovaglás, úszás, íjászat, társastánc 

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy felső tagozatban a mindennapos testnevelés 

igazán akkor valósítható meg, ha tanórai keretben megszervezett. A bejáró tanulók, illetve 

akik több szakkörön is részt vesznek heti rendszerességgel nehezen nyerhetők meg a délutáni 

sportfoglalkozások számára.  

Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy a második évfolyamon minden tanuló úszásoktatáson vehet 

részt. Kár, hogy ennek nincs folytatása. Régóta kérjük a lehetőséget egy-egy délelőtti 

testnevelés óra uszodában való eltöltésére. 

Nevelőink tisztában vannak avval, hogy a mozgásnak fontos szerepe van a gyermeki 

fejlődésben. Ezt a szemléletet bizonyítja, hogy 8 tanító néni elvégezte a Mozgásterápia a 

tanulási nehézségek megelőzésére és oldására tanfolyamot. Ez a módszer jól használható az 

iskolások tanulási-,agatartási zavarainak korrekciójára ill. prevenciójára. A módszernek nincs 

különleges eszközigénye.  

A hagyományokat megőrizve a 4.d-ben és az ETT-ben a testnevelésórával párhuzamosan 

foglalkozik a rászoruló gyermekekkel gyógytestnevelő. 

Ebben a tanévben délutáni foglalkozás keretében a többi osztályból is lehetőséget biztosítunk 

a gyereknek, hogy gyógytestnevelésre járjanak. A szülők örömmel fogadták ezt a lehetőséget, 

így 9 gyermek folyamatosan igénybe veszi ezt. 

A sajátos nevelési igényű (szegregált,integrált) tanulók ellátásához konduktort ill. 

gyógytornászt 4 órában kell foglalkoztatnunk. 

 A gyógytestnevelés a felső tagozaton is biztosított: A testnevelés órákkal párhuzamosan, 

órai keretben képesített szaktanár foglalkozik a sportorvos által kiszűrt tanulókkal. Emellett 

heti két órában gyógyúszást biztosítunk a szakorvos által javasolt tanulóinknak. 

 

 a mindennapos testnevelés tapasztalatai, javaslatok a jövőre: 
 

Megfelelőnek tűnik, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokat (3 óra) napközis 

sportfoglalkozások  keretében egészítjük ki, és ezenkívül biztosítunk lehetőségeket egyéb 

sportolási alkalmakra. A lehetőségek palettáját szélesítik a fent említett intézményen kívüli 

lehetőségek (helyileg többnyire azok is itt működnek). Fantasztikus lehetőség a 2. osztályosok 
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számára biztosított úszásoktatás. Szociális, esélyegyenlőséget biztosító funkciója is 

vitathatatlan. Örvendetes, hogy az úszásra járó gyerekek köréből is többen választanak az 

egyéb lehetőségek közül.  

Az osztályfőnökök kimutatást készítenek, hogy ki, milyen sportfoglalkozásra jár, így pontos 

képe van az iskolavezetésnek erről. 

 

 szabadidőben szervezett iskolai sporttevékenységek: 

 
Alsó tagozat: 

lsd: mindennapos testnevelés 

Évfolyamonként sportdélutánokat szervezünk az alsós tanulóinknak. Az őszi ill. tavaszi túrák is 

rendszeresek iskolánkban. Beneveztünk a lendvai iskola által szervezett Miniolimpiára is, melyet 1-3. 

osztályos gyermekek számára hirdettek meg. 

A tanév utolsó napjaiban sportnapot is tartunk. 

A felső tagozaton a tanórai foglalkozásokat kiegészítve, a lehetőségekhez és a gyerekek 

illetve a szülők igényeihez igazodva alakítjuk a szabadidőben szervezett sportfoglalkozásokat. 

Lány és fiú labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, torna és tánc szerepel a délutáni 

sportfoglalkozások között. Számos házibajnokságot, kupát szervezünk, tanulóink 

rendszeresen szerepelnek eredményesen megyei és országos szintű sportversenyeken.  

A gimnáziumban a nem kötelező sportfoglalkozások, szakkörök, edzések délután zajlanak.  

  Sportfoglalkozásaink: 

- Fiú kézilabda IV.-VI. korcsoportban 

- Lány kézilabda III.-V. korcsoportban 

- Lány labdarúgás 

  Sok diákunk sportol külső sportegyesületekben: 

- Szentgotthárdi Kézilabda Klub 

- Labdarúgó Egyesület (lurkó, serdülő, ifjúsági) 

- Kick-Boksz szakosztály 

- Vossen futószakosztály 

 

 a sportolás iskolai irányításának (összefogásának) ellátása:  
 

Az év eleji tantárgyfelosztás ill. délutáni sportfoglalkozások megszervezése az 

intézményegység-vezető helyettesek feladata, akik a tanító munkaközösség-vezetővel ill. a 

testnevelés szakos kollégákkal egyeztetve végzik munkájukat. Mindezt a SZOI igazgatójának 

irányításával történik. 

 

 a sportért felelős szakmai vezető beszámolója: 
 

A SZOI intézményeiben a sport irányítására és összefogására létrehozott sportigazgatói 

munkakör Huszár Gábor polgármesterré választásával lényegében megszűnt. Az iskolák 

sportjának koordinálását Kovács Tamás és Pável Tamás közösen látjuk el. Ők próbálják 

szervezni és irányítani a SZOI iskoláinak sportversenyeit, sportrendezvényeit. Segítik a 

kollégákat a különböző sportesemények lebonyolításában. A saját munkájuk mellett ez elég 

sok plusz időt igényel, de testnevelő kollégák segítségével zökkenőmentesen működik a 

rendszer. Pável Tamás tartja a kapcsolatot a Megyei Diáksport Szövetséggel, ő kapja tőlük a 
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körzeti és megyei versenyek lebonyolításának időpontjait, feltételeit és értesíti a testnevelőket, 

edzőket a rájuk vonatkozó feladatokról. 

 

Az iskolai sport illetve testnevelés kötelezően ellátandó részével (délelőtti kötelező 

testnevelésórák) nincs gond, viszont az iskolai szabadidősport nagyon rossz helyzetben van. 

Nincs pénz az edzések kifizetésére, utaztatásra, mezekre, versenyek szervezésére. 

  Hatalmas gondot jelent minden edzőnek versenyzői, csapatai utaztatása.  Nincs a városnak 

egy olyan busza, amellyel kényelmesen és biztonságosan tudnánk az idegenbeli mérkőzésekre 

utazni. Minden mérkőzés előtt egy tortúra az éppen szabad kisbusz és ráérő szülő, kolléga 

felkutatása. A területi vagy országos döntőkre való utazás megszervezése sokszor lehetetlen 

feladat elé állít minket. 

Iskolánk tanulóinak már évek óta több sítábort is szervezünk Szlovéniába Roglára illetve 

az olaszországi Tarvisioba.  Szlovén minisztériumi támogatással ill. az ottani 

önkormányzatnak és sok éves ismeretségnek köszönhetően nagyon jó áron tudjuk 

diákjainknak biztosítani a táborozás  lehetőségét. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 10. 

 

Tisztelettel:     

            

 

       Balogh Éva 

          igazgató 
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2. számú melléklet 
 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

  

 

 

Domiter Judit 

Polgármesteri Hivatal                                             Tárgy: Tájékoztatás/sport 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11.                                                Ikt.sz.: 53/2012. 

9970. 

                                                                                 Mell.: 2 pld. 

 

 

Tisztelt Domiter Judit Asszony! 

 

Iskolánk sporttevékenységével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tudom adni. 

 
1. 1. Kötelezően (délelőtt tartott tanórák) száma: 36,5 óra/hét 
1. 2. Szabadon választható (délutáni) tanórák száma: 6, 5 óra/hét  

 
1. 3.  Sportcsoportok: 
           

 Kosárlabda (fiú):                                15 fő 
 Labdarúgás (fiú-5.korcsoport):        30 fő 
 Labdarúgás (fiú-6.korcsoport):        30 fő 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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 Labdarúgás (leány-6.korcsoport):    21 fő 
 Kézilabda (fiú):                                    12 fő 
 Torna:                                                      8 fő 
 Atlétika:                                                 10 fő 
 Kollégiumi csoport:                              15 fő 
 Úszás:                                                     15 fő 

 

 

2. Személyi és tárgyi feltételek 

  

2.1. Személyi feltételrendszer: 

 

3 fő egyetemet-, 1 fő főiskolát végzett testnevelés szakos tanár látja el 

feladatokat. Ebből 1 fő gyógytestnevelő. 

Edzői képesítésekkel rendelkeznek: labdarúgásból, atlétikából, tornából, 

kosárlabdából. 

 

2.2. Tárgyi feltételrendszer: 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium egy kisméretű tornateremmel (27 

X12 m-es) és egy szabadban elhelyezkedő kézilabda pályával rendelkezik 

(20X40 m-es).  

A labdajátékok oktatásához rendelkezik a megfelelő mennyiségű és minőségű 

felszereléssel, egyéb területeken pl.: atlétika, torna hiányosságok vannak.  

A tornaterem és a kézilabda pálya állapota katasztrofális, a csarnok talaját 

borító műpadló balesetveszélyes, méretéből adódóan csak kosárlabda 

mérkőzések lebonyolítására alkalmas (A nyílászárók többsége nem működik, 

és a ventillátorok sem működőképesek). 

A felszereléseket, eszközöket az iskola saját bevételéből vásárolta, fejleszti. 

Sajnos, a padlózatcserére (kb. 6 millió Ft- Már nagyon sürgős lenne), s a 

kézilabda-pálya felújítására a bevételek nem elegendőek. 

A tornaterem bérbeadásából, kb. 350-400 ezer Ft bevétele van iskolánknak, az 

iskolai diáksportkör tagsági díja: kb. 150 ezer Ft évente. 

Az úszásoktatás a városi uszodában zajlik, főképp a gyógytestnevelésre járó és 

az érettségire készülő diákok részvételével. 

 

3. A sportolás iskolai irányításának (összefogásának) ellátása 

 

Iskolánkban testnevelés munkaközösség, és iskolai diáksportkör működik. A 

munkaközösség éves munkaterve -, a diáksportkör működési szabályzata alapján 

végzi tevékenységét. Felkészíti és nevezi a különböző sportversenyeken induló 

tanulóinkat, s az iskola csapatait. Igyekeznek a tehetséges sportolóinkat minél 

több rangos bajnokságon indítani (ld. 2. sz. mell.). 
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4. A mindennapos testnevelés megvalósulása az intézményben 
 

 Hétfőtől csütörtökig, délután 14.00 órától 16.30 óráig szervezett 
foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink, péntek délután az 
osztályok használhatják a tornatermet (ld. 1. sz. melléklet). 

 
 Érettségi felkészítő foglalkozás is folyik intézményünkben, minden 

évben diákjaink színvonalas elméleti és gyakorlati érettségi vizsgát 
tesznek testnevelés tantárgyból. 

 
5. Szabadidőben szervezett iskolai sporttevékenységek 

 

5.1   Házibajnokság (labdarúgás, asztalitenisz, atlétika)   

5.2   Megyei Diákolimpia (kb.50 fő)   

5.3.  Sportrendezvényeink 

5.3.1. A Hunyadi Kupa kollégiumi labdarúgó torna (saját szervezés, ahová 

meghívást kapnak a megye kollégiumainak csapatai) 

5.3.2 Nemzetközi Király Kupanői-férfi focitorna (minden évben megrendezésre 

kerül; résztvevők: Jennersdorfi Gimnázium és Szakiskola, Muraszombati 

Szakközépi-és Szakiskola, szentgotthárdi Vörösmarty M. Gimnázium, III. Béla 

SZKI és Koll.). 

5.3.3 Mikulás kupát és Farsang kupát (iskolánk kosárlabda-csapatai részére) 

 

 

Összegzés/Javaslat 

 

Iskolánk tornaterme gyakorlatilag egész héten 08.00 órától 21. 30 óráig 

kihasznált (ld. 1. sz. mell.). Sürgős lenne a padlózat cseréje, hiszen az elmúlt 

20 évben teljesen elhasználódott, s balesetveszélyes. 

Kézilabda-pályánk is felújításra szorulna, melyet nemcsak iskolánk tanulói, 

hanem tavasztól késő őszig délután és este a város sportolni szerető fiataljai 

használnak díjmentesen. 

 

 

 Szentgotthárd, 2012-02-07 

 

 

                                                                                            Bedics Sándor 

                                                                                                 igazgató 
 
  

  

Eredményeink 2010-2011 (I. félév) 
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 A Megyei Diákolimpián az előselejtezőn labdarúgásban 6. korcsoportos 
fiú labdarúgóink nagy küzdelemben a 4. helyen zártak.  

 Fiú focistáink és kosarasaink Celldömölkön az I. Vasi TISZK Sportnapon 
egyaránt a 4. helyezést értek el. 

 Férfi kosárlabda csapatunk benevezett az amatőr kosárlabda bajnokság 
küzdelmeibe. Minden helyszínen egy csoportkör került lebonyolításra, 
februárban iskolánk volt a házi gazda.  

 A csapat játékosai rendszeresen részt vesznek Celldömölkön 
megrendezésre kerülő kosárlabda kupákon, és a házibajnokság 
küzdelmeiben is jól teljesítenek. 

 

Eredményeink 2010-2011 (II. félév) 

 

 A kollégiumi női és férfi labdarúgóink a hagyományos Hunyadi Kupán 
februárban vettek részt, harmadik helyen végeztek.  

 Az iskolai női válogatott csapat részt vesz az Alpokalja Teremlabdarúgó 
Torna küzdelmeiben, ahol már második alkalommal az első helyen 
végzett.  

 Egy férfi csapat is részt vett az Alpokalja kupán, mellette több csapatban 
is szerepeltek iskolánk tanulói, akik évről-évre jobb eredményeket érnek 
el. 

 Kornyik Roland megyei kollégiumi atlétika versenyen 3. helyezést ért el 
100 m-es síkfutásban. 

 
 Kenesei Szilvia a Megyei Kötélugró Diákolimpiai döntőn 1. helyezést ért 

el. 
 

Országos döntők eredményei: 

 

Országos Középiskolai Kick Box Diákolimpiai Döntő 

 
 Balogh Dominik 9/A       Semi Contakt +69kg          II.Hely 

o Light Contakt                     III.Hely 
 

 
 Mráz Martin      1/11/E    Semi Contakt   69kg          III.Hely 

 

Országos Középiskolai Teke Diákolimpiai Döntő 

 
 Cseh Bence  11/A       6.Hely 
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Országos serdülő egyéni és páros Teke bajnokság 

 
 Cseh Bence   11/A  Egyéni  13.Hely 

 Páros       3.Hely 
 

 Országos Női Labdarúgó Diákolimpiai Döntő: 17. Hely 
Szita Inez 12/A 

Bugán Adél 12/A 

Meskó Kinga 1/11/D 

Németh Nikoletta 1/11/D 

Keszte Nóra 1/11/D 

Gáspár Alexandra 11/A 

Schrei Veronika 10/A 

Biczó Petra 10/A 

Horváth Georgina 10/C 

Siklér Kinga 9/A 

Eredményeink2011-2012 (I. félév) 

 

 A Megyei Diákolimpián az előselejtezőn labdarúgásban 6. korcsoportos 
fiú labdarúgóink nagy küzdelemben a 2. helyen zártak.  

 Fiú focistáink és kosarasaink Celldömölkön az II. Vasi TISZK 
Sportnapon 4., illetve 5. helyezést értek el. 

 A hagyományos Kölcsey Labdarúgó kupán, Körmenden, diákjaink első 
helyen végeztek. 

 Kézilabda csapatunk a megyei döntőn 2. helyen végeztek, kivívva ezzel 
az országos elődöntőben való indulás jogát. Pécsen a csapat nagyszerű 
játékkal 4. helyen végzett. 

 Férfi kosárlabda csapatunk benevezett az amatőr kosárlabda bajnokság 
küzdelmeibe. Minden helyszínen egy csoportkör kerül lebonyolításra, 
februárban iskolánk lesz a házigazda. A csapat játékosai rendszeresen 
részt vesznek Celldömölkön megrendezésre kerülő Kemenesaljai 
Középiskolás kosárlabda kupán. Idén az előkelő 4. helyet szerezték meg. 

  Az iskolai női válogatott csapat részt vett az Alpokalja Teremlabdarúgó 
Torna küzdelmeiben, ahol harmadik alkalommal is az első helyen végzett. 
Egy férfi csapat is részt vett az Alpokalja kupán évről-évre jobb 
eredményeket érnek el. 
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3. számú melléklet 
 

 

Beszámoló a Szentgotthárdi Városi Sportegyesület helyzetéről 

A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 4 szakosztályt működtet. Az alábbiakban az egyes 

szakosztályok helyzetét, - anyagi, tárgyi, személyi vonatkozásban – foglalom össze, valamint 

a jövőbeni elképzelésekről is szeretnék képet adni. 

Egyesületünk létszáma megközelítőleg 200 fő, ebből igazolt versenyző 149 fő. Mivel a 

futószakosztály, és az íjász szakosztály tagjainak sportágukból fakadóan nem mindenkinek 

van versenyengedélye, valamint e két szakosztály taglétszáma folyamatosan változik, ezért 

van különbség a két szám között. Az utánpótláskorú sportolók száma 126 fő. 

A labdarúgó szakosztály, és a teke szakosztály a Városi Sporttelepen lévő pályákat, valamint 

csarnokot, a lurkók a Zsidai városrészen található füves pályát használják, az íjászok a 

templom melletti volt „zöldségraktárban” találtak otthonra. A futók edzéseik egy részét 

szintén a Városi Sporttelepen végzik. 

Az íjász csapat 25 főből álló csapat, a tavasztól késő őszig tartó versenyidényben kétheti 

rendszerességgel vesz részt regionális, országos, illetve nemzetközi íjászversenyeken. A 

csapat szakmai felkészültségét mutatja, hogy a versenyek 90 %-ában ért el gotthárdi 

versenyző dobogós helyezést. Az utánpótlás biztosítására jelenleg is 5-6 gyermek korú kezdő 
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íjász felkészítése történik. Az íjászcsapat megalakulása óta semmilyen városi támogatást nem 

kapott, annak ellenére, hogy a sportegyesület minden szakosztálya anyagi támogatásban 

részesült. A versenyzők a felszereléseiket saját pénzből vásárolják, míg a csapat által használt 

vesszőfogók, állatcélok, stb., az SZJA 1 %-ából, tagdíjakból, a bemutatók bevételeiből 

kerülnek finanszírozásra. A versenyzési kiadásokat (utazási költség, nevezési díj, stb.) is 

mindenki saját maga fedezi, ami figyelembe véve a nagy távolságokat, megemelkedett 

nevezési díjakat, egyre nehezebben finanszírozható. A szakosztály ápolja az íjhoz kapcsolódó 

történelmi hagyományok megismertetését, amelynek érdekében különböző bemutatókon, 

foglalkozásokon vesz részt, így több városi eseményen is díjazás nélkül biztosítják az íjászat 

megismerését, az íj kipróbálását. 

A futószakosztály megalakításának előzményeihez hozzátartozik, hogy már 2002-ben Woki 

Zoltán szervezésében a Vas megyei futóversenyek mellett egyre több gotthárdi futó vett részt 

a határ közeli osztrák és szlovén utcai futóversenyeken. Az ottani tapasztalatok 

hasznosításával 2003-ban megrendezésre került az első Csatafutás. Itt további fiatal 

tehetségek, futást kedvelők tűntek fel, akik 2004-ben – szervezett keretek mellett - már 

szintén számos futóversenyen vettek részt önköltséges alapon. Annak érdekében, hogy a nem 

kis anyagi kiadásokat jelentő futóversenyek finanszírozására hivatalos források is 

rendelkezésre állhassanak, 2005-ben 22 alapító taggal megalakult a Futószakosztály, mint a 

Szentgotthárdi Városi Sportegyesület önálló szakosztálya. Az önkormányzati támogatások, 

sikeres pályázatok, 1 % adójóváírások, tagdíjak és a szponzori támogatások (VOSSEN, 

ASICS…) ettől kezdve már kedvezőbb anyagi körülményeket teremtettek. 

Örvendetes, hogy egyre több tehetséges fiatalt sikerült felkutatni, akik a futóversenyeken 

egyre jobban szerepeltek. A legtehetségesebb fiatalok több megyei bajnoki címet szereztek, és 

már az országos bajnokságokon is szép sikerekkel hívták fel magukra a figyelmet. A 

sikerélmények mind a Futószakosztály, mind Szentgotthárd hírnevét öregbítették a régióban, 

később már országos szinten is. Szintén gotthárdi kezdeményezésre 2006-ban létrejött a 

CERR-Cup, amely kupasorozat keretében évről-évre 12-14 Vas megyei, burgenlandi és 

muravidéki futóversenyt kapcsolt össze. Ekkor már több mint 30 tagja volt a 

Futószakosztálynak, a tehetséges fiatalok mellett számos szülő, hobbifutó is bekapcsolódott a 

versenyekbe, jól megfért egymás mellett a versenysport és a szabadidősport. 

A Futószakosztály legnagyobb sikerét 2009-ben Koszár Zsolt országos bajnoki címe jelentette 

12 km-es mezei futásban. 2005-2010 között a Futószakosztály futói országos bajnokságokon 

7 alkalommal álltak dobogón, 16 alkalommal szerepeltek az 1-6 helyezettek között, szép 

sikereket értek el komoly nemzetközi versenyeken. Ez azt is bizonyította, egy kisváros a 

szerény anyagi keretek ellenére, hivatásos edző nélkül, mostoha edzési körülmények mellett is 

tud sikereket elérni a tehetségek felkutatásával, szervezett keretek biztosításával, jó közösségi 

összefogással. 2010-ben a Futószakosztály válaszút elé érkezett. A versenysport 

fenntartásához, az országos bajnokságokon való szereplésekhez már olyan mértékű anyagi 

forrásokra lett volna szükség, amit a Futószakosztály – számos próbálkozás ellenére - nem 

tudott előteremteni. Emiatt 2011-től a klasszikus értelemben vett versenysportban (élsportban) 

mint pl. országos bajnokságok már nem vesz részt. A Futószakosztály tagjai többnyire a Vas 

megyei, ill. a határ közeli osztrák és szlovén utcai futóversenyeken szerepelnek, egy évben 

20-25 alkalommal. A Futószakosztály tagjai, a Csatafutás, a CERR-Cup szervezői úgy érzik, 

hogy a több éves futósikerek ellenére nem kapnak méltó anyagi és erkölcsi elismerést a város 

részéről. Egyre nehezebb szponzori támogatókat megtartani, újakat szerezni. Nagyon 

leszűkült az a létszám, akik a szabadidejükben társadalmi munkaként hajlandóak részt venni a 

futóélet szervezésében. Számukra ez egyre nagyobb terhet, időráfordítást jelent. Amennyiben 

ez nem változik kedvező irányban, elképzelhető hogy a 2012. év lesz az utolsó versenyévad a 

VOSSEN-Szentgotthárd Futószakosztály, a Csatafutás és a CERR-Cup számára. 
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A labdarúgó szakosztály létszáma: 120 fő, ebből felnőtt: 30 fő, utánpótláskorú:90 fő, edző 

8 fő, vezető 3 fő. Négy csapat (felnőtt, ifjúsági, serdülő, és az U13) folyamatos őszi-tavaszi 

bajnokságon vesz részt. A kisebb gyermekcsapatok (U9, U7) különböző helyszíneken 

megrendezett tornákon vesznek részt. Az utánpótlás csapatok évek óta dobogós helyezéseket 

érnek el, a felnőtt csapat a megyei bajnokság középmezőnyéhez tartozik, idén eredményesebb 

a szereplés (3.-5. hely) Kiemelt utánpótlásképző egyesületként működünk, a Bozsik program 

területi szervezése és irányítása a szakosztály feladata. 

Terveik alapján szeretnék elérni a gyermeklabdarúgók létszámának növelését, 

együttműködést kötni az általános iskolával és óvodával, sporteszközök beszerzését a 

korszerű, szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartására. Fontos feladatnak 

ígérkezik az edzők folyamatos továbbképzése, egységes sportfelszerelés beszerzése, 

sportfejlesztési program kialakítása a TAO –támogatás elnyeréséhez. 

A felnőtt csapat szereplése kellemes meglepetés, de problémát jelent a csapat egyben tartása, 

amit csak a kiváló szakmai munka, és a jó közösségi szellem kialakításával lehet elérni.  

A magyar sport életében jelentős lehetőség a társasági adó sportcélú felhasználásának 

lehetősége. A szakosztály a 2011-2012-es évben sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek 

következtében 3 millió forint, támogatásban részesült. Ez lehetővé teszi adósságaik 

rendezését, edzői bérek hivatalos kifizetését, útiköltségek kifizetését, két garnitúra felszerelés 

és labdák vásárlását. A 2012-2013-as pályázatukban tervezik az előzőkön kívül sporteszközök 

beszerzését /kapuk, hálók/, labdafogó hálók építését, edzőpálya villanyvilágítását. Egyelőre, 

azonban ezekre az elképzelésekre a főtámogatók kiesése miatt nincs meg az önrész. 

A teke szakosztálynak 16 igazolt játékosa van, ebből 3 nő, 4 ifjúsági korú. 10 serdülő játékos 

is van, de ők nem igazolt sportolók. A Városi Sporttelepen lévő pálya állaga folyamatosan 

romlik. Több csapat játszik a pályán, kb. 150 fő használja folyamatosan. (Szentgotthárd, 

Csákánydoroszló, városi bajnokság, csapatai). Az NB II-es bajnokságban szereplő csapat 

folyamatosan dobogón végez, míg a megyei csapat játéklehetőséget biztosít a játékosoknak. 

A szponzori támogatások folyamatosan csökkennek, pályázati lehetőségeket figyelik, de az 

önrész hiányában reménytelen. A szakosztály részt vesz a bajnokságok mellett különböző 

kupákon, szervezett tornákon. Az NB II-es csapat célja az NB I-be jutás. 

 Somogyi Péter 

 SZVSE elnök 
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4. számú melléklet 
 

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 

9970 Szentgotthárd 

Vörösmarty u. 11. 

 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

Pf.: 23 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

Köszönöm felkérését sporttal kapcsolatos javaslatokra! 

 

Sporttal kapcsolatos észrevételeim: 

 

- több évre meghatározó sportkoncepció létrehozása /ne változtassák évente a 

hatályban lévő tervezetet!!!/; 
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- egy diák- szabadidő- és versenysportot összefogó városi sporttal foglalkozó 

grémium összehívása; 

- éves diák-, szabadidő- és versenysport eseménynaptár tervezése; 

- ne a politikai vonulatok határozzanak meg irányokat a sportban /megfelelő 

emberek kerüljenek a megfelelő helyekre!!!/; 

- a korábbi, akár nyugdíjas sportvezetők bevonása a sport körüli munkába; 

- a sportot szerető vállalkozók felkutatása, bevonása a sport tevékeny támogatásába; 

- ésszerű döntések elfogadása!!!; 

- egy városi sporttal foglalkozó honlap /szentgotthardsportja.hu/ létrehozása és ami 

fontos, napi frissítése reális anyagiak mellett!!! 

 

Meglátásaim szerint az utóbbi 6-8 évben nem a megfelelő irányba haladtak a sporttal 

kapcsolatos városi tevékenységek. Ésszerűtlen, a valóságtól elrugaszkodó lépések sora 

követte egymást /pl.: főállású sportszervezők foglalkoztatása, vadvízi evezőspálya, triatlon 

szakosztály, egyéb pályázatok sikertelensége/. Ezek nagy energiákat vontak el a lényegi 

kérdésektől és nem vitték előbbre a város sportéletét!!! Nagy szükség lenne a ma is dolgozó, 

ésszerű követelményeket maguk elé tűző sportközösségek segítésére, munkájuk 

egybehangolására!!! 

 

Még egyszer köszönöm a felkérést! 

 

Szentgotthárd, 2012. február 10. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Kozma Gábor 

 Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 

 

 


