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T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

1. Adósságkezelési keret megállapodás. 
2. Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme. 
3. A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme ultrahang gép beszerzése. 
4. Települési értéktár létrehozásának lehetősége. 
5. Települési Esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása. 

6. Beszámoló az idegenforgalmi intézkedési terv megvalósításáról. 
7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme. 
8. Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

9. Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

10. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása. 
11. Telekhatár rendezés. 
12. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 

határidejű határozatokról. 

13. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.      

14. Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési tervének 

felülvizsgálata. 

15. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett munkáról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Adósságkezelési keret megállapodás. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2004. évben az önkormányzat a helyi szociális rendeletet módosító 28/2004. (VIII. 27.) 

önkormányzati rendeletével megalkotta az adósságkezelési szolgáltatás működtetésére 

vonatkozó helyi szabályokat. Ennek eredményeként adósságkezelési keretmegállapodást 
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kötött Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

többek között az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal is. Ennek lényege, hogy az 

Önkormányzat által működtetett adósságcsökkentési támogatás körébe vonható az ÖKV-nél 

keletkező lakbér- és közös költség hátralék is, vagy ha a közüzemi díjtartozás miatt 

kikapcsolták a szolgáltatást. 

 

Az ÖKV feladatainak a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. által történt 

átvétele indokolttá tette a SZET Szentgotthárdi Kft. bevonását is az adósságkezelési 

szolgáltatásba. Az adósságkezelési szolgáltatás egyik fontos eleme, hogy azokkal a 

szolgáltatókkal, amelyek a törvény és a rendeletünk szerint adósságnak minősülő közüzemi 

szolgáltatásokat nyújtanak, az Önkormányzat megállapodást köt. Ennek keretében a 

szolgáltató is engedményeket tesz (pl. részletfizetést tesz lehetővé) és együttműködik az 

Önkormányzattal. A Kft-vel a többi szolgáltatóval (így az ÖKV-vel is) megegyező tartalmú 

megállapodást kötnénk, csupán az időközben bekövetkezett néhány jogszabályi változással 

(összeghatárok emelkedtek) tér el a korábbi megállapodásoktól a tervezet. 

 

A mellékelt tervezetet megküldtük véleményezésre a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak és a SZET Szentgotthárdi Kft-nek is. Észrevételeiket, visszajelzésüket jelen 

előterjesztés elkészültéig az idő rövidsége miatt még nem állt módjukban megküldeni. 

Javaslataikat reményeink szerint a bizottsági üléseken, de legkésőbb a képviselő-testületi 

ülésen ismertetni tudjuk, és beépíthetjük a tervezetbe. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata között megkötendő adósságkezelési keretmegállapodás mellékelt szövegét 

elfogadja, aláírására Huszár Gábor polgármestert felhatalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 21. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Adósságkezelési keret megállapodás 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 9970 Szentgotthárd, Széll K.tér 11. 

 Képviseletében: Huszár Gábor polgármester 

 Továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 9970 Szentgotthárd, Füzesi u.8. 

 Képviseletében: Takáts József igazgató 

 Továbbiakban: Szolgáltató 

 

harmadrészről: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

    9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 

    Képviseletében: Sohárné Domiter Edit intézményvezető 

    Továbbiakban: Adósságkezelési tanácsadó 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Szerződő felek jelen keretmegállapodás előzményeként kölcsönösen rögzítik, hogy a szo-

ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott 

felhatalmazás alapján az Önkormányzat a hivatkozott törvényben foglaltak szerint, a 

szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás 

működtetéséről döntött, annak helyi szabályait a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben 

(a továbbiakban: rendelet) rendezte. Ezen rendeletben foglaltak megvalósítása érdekében 

kötik szerződő felek a jelen megállapodást. 

 

2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a rendeletben meghatáro-

zott feltételekkel a jelen megállapodás keretében a Szolgáltató felé fennálló, 

adósságcsökkentési támogatás körébe vonható tartozásnak minősíti az 50.000,- Ft-ot (azaz 

ötvenezer forintot) meghaladó, de a 800.000,- Ft-ot (azaz nyolcszázezer forintot) meg nem 

haladó, legalább hathavi lakossági lakbér- és közös költség hátralékot. 

 

3.1./ A Szolgáltatónak tudomása van arról, hogy adósságcsökkentési támogatásra csak az az 

adós jogosult, aki vállalja, hogy a lakbér és közösköltség hátralékának  legalább 25 %-át 

saját forrásból  megfizeti (önrész), ill. ezen fizetési kötelezettségének jelen 

megállapodás 6.1.a./ pontja szerinti szerződés szerint eleget is tesz, és az 

adósságkezelési tanácsadáson részt vesz. 

 

3.2./ A Szolgáltatónak tudomása van arról, hogy a  rendelet 12/A. § (4) bekezdése 

méltányossági rendelkezéseket is tartalmaz.  

 

4./ Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen keretmegállapodás 3.1./ pontjában írt követel-

ményre tekintettel az Önkormányzat az adósnak a Szolgáltató felé fennálló tartozásából 

csak a fennmaradó rész megfizetésére vállal kötelezettséget (a továbbiakban: 

adósságcsökkentési támogatás). 
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5./ Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a Szolgáltató – előzetes egyeztetést 

követően – eltekint a jelen megállapodás 2./ pontjában írt hátralék után járó kamatoktól, 

továbbá a hátralék teljes összegének megfizetéséig – amennyiben az az adóssal kötött 

szerződésben foglaltaknak megfelelően történik – nem számol fel további kamatot. A 

felek ugyancsak megállapodnak abban, hogy amennyiben a 6.1./a./ pont szerinti  

szerződés megkötésének napján az adóssal szemben a lakbér- és közösköltség 

hátralékának megfizetésére kötelező jogerős ítélet, végzés áll rendelkezésre, úgy a 

Szolgáltató – a lerótt eljárási illeték kivételével – a megítélt perköltséget az adóssal 

szemben nem érvényesíti. 

 

6.1./ Az Adósságkezelési  tanácsadó vállalja, hogy 

a./ a rendeletben foglaltak alapján megállapodást köt az adóssal az adósságcsökkentési 

támogatásról, annak részletes feltételeiről, 

b./ az adóssal kötött szerződés egy példányát haladéktalanul megküldi a Szolgáltató 

részére, 

c./ értesítést küld a Szolgáltatónak az adósságkezelési szerződés megszüntetéséről, az 

időpont feltüntetésével. 

 A kapcsolattartásra kijelölt személy: .............................. családgondozó. 

 

6.2./ Az Önkormányzat vállalja, hogy 

 

a./ a lakhatási  költségek tekintetében eladósodott, de az adósság rendezésére készséggel 

és képességgel rendelkező lakosok hátralékának csökkentése, illetve  megszüntetése 

érdekében  adósságkezelési szolgáltatás jogszabályban előírt feltételeit folyamatosan 

fenntartja; 

 

b./ az adóssal kötött szerződés alapján vállalja a hátralék legfeljebb 75 %-ának, de 

legfeljebb  300.000,- Ft-nak az adós vállalásától függően egy összegben, vagy havi 

részletekben a Szolgáltató részére történő megfizetését. A támogatás folyósításának az 

időtartama megegyezik a vállalt önrész megfizetésének az időtartamával. A támogatás 

egyösszegű átutalására csak az önrész befizetését követően kerülhet sor; 

 

c./ az adóssal kötött szerződésben foglaltak alapján a Szolgáltató és az adós között 

létrejött szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja az adósságcsökkentési 

támogatást a Szolgáltató  ............................................... számú számlájára. 

 

7./ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 

 

a./ igazolja az adós adósságcsökkentési támogatás körébe bevont  tartozását jogcím és 

összeg  tekintetében az Adósságkezelési tanácsadó felé. Ezt követően a lakhatást 

veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából Szentgotthárd 

város jegyzőjét félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó 

adósokról – azok írásbeli beleegyezése esetén; 

 

b./ az Adósságkezelési tanácsadóval adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó 

szerződést kötő és  fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tevő adóssal 

szemben bíróság előtt érvényesített tartozásait illetően: 

a folyamatban lévő bírósági eljárás (ideértve a végrehajtási eljárást is) felfüggesz-

tését  kéri, az adósságkezelési tanácsadó és adós között létrejött megállapodás 
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megkötését követően, a Szolgáltató és az adós között kötendő megállapodás 

létrejöttét követő 8 munkanapon belül, 

amennyiben az adós részletekben történő teljesítése esetén a tartozás befolyt, úgy 

a bírósági eljárás megszüntetését kéri, 

amennyiben az adós részletekben történő teljesítése esetén az adós nem teljesíti az 

egyezségben foglaltakat, az egész tartozás egyösszegben, annak kamataival és 

költségeivel esedékessé válik, és a Szolgáltató a bírósági eljárás folytatását kéri, 

illetőleg új bírósági eljárást kezdeményez a tartozás érvényesítésére. 

 

c./ a bíróság előtt nem érvényesített tartozást illetően nem kezdeményez bírósági eljárást 

(ideértve  a végrehajtási eljárást is); 

 

d./ amennyiben az adós a részletfizetési vagy folyó havi fizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot és az Adósságkezelési 

tanácsadót; 

 

e./ az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő adóssal az Önkormányzat által az adós 

részére meghozott határozatnak megfelelően részletfizetési, illetve a tartozás adóst 

terhelő részére vonatkozó egyösszegű rendezésről az adóssal megállapodást köt; 

 

f./ kapcsolattartásra kijelölt személy: Siklér Ildikó könyvelő. 

 

8./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása 

érdekében egymással szorosan együttmőködnek, és haladéktalanul tájékoztatják egymást 

az adóssal kötött szerződésben foglaltak bárminemű megváltozásáról. 

 

9./ A szerződő felek a jelen együttműködési szerződést aláírásának napjától számított 

határozatlan időre kötik meg azzal, hogy annak felmondására bármelyik fél 60 napos 

határidővel, indokolás nélkül, írásban jogosult. 

 

10./ Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megszünésekor folyamatban lévő ügyekből 

eredő kötelezettségeiket teljesítik. 

 

Jelen keretmegállapodást a szerződő felek közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2013. .............. 

 

 ..................................... ........................................ 

 Huszár Gábor   Takáts József 

  polgármester   igazgató 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  SZET Kft. 

    

 ................................................... 

 Sohárné Domiter Edit 

   intézményvezető 

   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet). A kérelem tájékoztat arról, hogy a 

Rendelőintézetben 18 szakrendelés folyik, az éves betegforgalom 55 000 fő. A rendeléseken 

megjelenő betegek létszáma - különösen azok, akik a beutaló nélkül igénybe vehető 

rendelésekre jelennek meg – indokolja a korszerű betegforgalom irányító rendszer 

beszerzését. A rendszer sorszámkiadásra alkalmas, illetve előjegyzésre elektronikusan 

otthonról is lehetősége lenne a páciensnek.  Az Intézetvezető Asszony szerint ezzel 

elkerülhető lenne a betegek hosszadalmas várakozásai az adott szakrendelésre, a 

szakrendelőben dolgozó szakszemélyzet kapacitásának hatékonyabb kihasználásával pedig 

gördülékenyebben mehetne a munkavégzés. 

 

Az intézmény által bekért előzetes árajánlatot a 2. számú melléklet tartalmazza, amely 

alapján a rendszer kialakítása bruttó 3.962.273,- forintba kerülne, a fizetési ütemezés pedig 

két részletben történhetne: az első 50%-os részletet (bruttó 1.981.137,- Ft) a rendszer átadását 

követő 15 napon belül, a második 50%-os részlet 2014. március 31-ig. Ez az összeg a 2013. 

évi költségvetésben nem szerepelt, így azt pótlólagosan kéri az intézmény. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

betegforgalom irányító rendszer beszerzésére vonatkozó kérelmére az intézmény 2014. évi 

költségvetésének tárgyalásakor visszatér. 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

    Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

    Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

B/  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - pénzügyi fedezet hiányában - a 

Rendelőintézet Szentgotthárd betegforgalom irányító rendszer beszerzésére vonatkozó 

kérelmét  NEM támogatja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 16. 

                             Huszár Gábor 

                                       polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs  Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Rendelőintézet kérelme ultrahang gép beszerzése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-

testülethez (lásd: 1. számú melléklet). 

 

A kérelem tájékoztat arról, hogy a Rendelőintézet - a kötelező alapellátási tevékenységek 

mellett - járó beteg szakellátási feladatokat is ellát Szentgotthárd és 14 település 

vonzáskörzetében. Az elmúlt évek betegforgalmi adatait tekintve megállapíthatjuk, hogy az 

ultrahang diagnosztikában közel 20%-os a növekedés. Az ultrahang diagnosztikát a 

belgyógyászat, a kardiológia, az urológia, a reumatológia, a nőgyógyászat, az ortopédia és az 

alapellátás orvosai is használják. 

 

Jelenleg a szakrendelésen használt ultrahang készülék több mint 11 éves, felülvizsgálata 2014. 

augusztus hónapban esedékes és a következő évre csak abban az esetben kapna „használatra 

alkalmas” minősítést, amennyiben egy új monitort vásárolna az intézmény.  Az új monitor ára 

közel 2 millió forint lenne, a felülvizsgálat pedig további 0,5 millió forint. (Jelenleg az 

intézménynek nincs karbantartási szerződése a gépre, mert ennek fedezete nem az intézmény 

költségvetésében rendelkezésre. ) Az új gép beszerzését indokolja az is, hogy a betegforgalom 

várhatóan ugrásszerűen emelkedni fog, hiszen az intézmény megkérte az ultrahang rendelési 

idejének bővítését, illetve egy új kiváló szakember fogja segíteni a szakellátást. 

 

Az intézmény által előzetesen bekért árajánlat (lásd: 2. számú melléklet) alapján egy új 

készülék 5.970.000,- Ft + ÁFA összegbe kerülne, de az intézmény lízing konstrukcióra is 

kapott ajánlatot: előleg fizetése nélkül tartós bérletbe vehetné az intézmény, és ez havi 191. 

767,- Ft + ÁFA összegbe kerülne. Természetesen ez egy tájékoztató jellegű, előzetes 

árajánlat, ami a kapcsolódó beszerzési / közbeszerzési eljárás lefolytatását követően változhat 

– nagyságrendileg azonban kiindulási pontként kezelhetjük. 

 

Javaslatunk szerint ezen összeg kifizetését – a szükséges beszerzési eljárás lefolytatását 

követően - 2013. évre vonatkozóan a Rendelőintézet az intézményi idei költségvetésből 

kigazdálkodná, a fennmaradó összeget pedig az elkövetkező évek intézményi költségvetésébe 

kellene tervezni, de plusz forrásként az intézményhez. 

 

Jogos igényként felmerülhet, hogy mivel az ultrahang készülék az egész kistérség betegeit 

vizsgálja, az új eszköz beszerzéséhez a térség települései is járuljanak hozzá – lakosságszám 

arányosan. Indokolt ez azért is, mert a környező települések nem járulnak hozzá a 

Rendelőintézet intézmény fenntartásához. A községek hozzájárulásai közvetlenül a 

Rendelőintézet, közvetve pedig a fenntartó Önkormányzat ultrahang készülék beszerzésére 

fordított költségeit csökkentené. 
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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 Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és engedélyezi, hogy az intézmény egy új, garanciális 

ultrahang készüléket szerezzen be  lízingszerződéses konstrukcióban azzal, hogy 

    tartós lízingszerződést megkösse azzal, hogy: 

-          a szükséges beszerzési eljárást köteles lefolytatni 

- a beszerzendő ultrahang készülék havi lízingdíját 2013. évben a Rendelőintézet 

költségvetéséből finanszírozza,  

- a 2013-at követő években pedig plusz forrásként tervezni kell az intézmény 

költségvetésében.  

Felkéri a Pénzügyi vezetőt és a Rendelőintézet vezetőjét, hogy az ultrahang készülék 

lízingdíjának fennmaradó részét az adott év költségvetés tervezéskor az intézmény 

költségvetésébe tervezze. 

Határidő:  azonnal, illetve a 2014-2015. évi költségvetés tervezés 

Felelős   : Dr. Csiszár Judit  intézetvezető 

               Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a szentgotthárdi kistérség 

települései önkormányzatait, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd által a kistérség 

betegeit is kiszolgáló új ultrahang készülék beszerzésének költségeihez - a 2014-2015. 

évi költségvetésük terhére - lakosságszám arányosan járuljanak hozzá.  

Határidő: 2014. február  

          Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                          Somorjainé D. Zsuzsanna, Pénzügyi vezető 

                          térség polgármesterei 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 16. 

 

                                            Huszár Gábor 

                       polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2.sz. Melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. augusztus 07-i ülésére 

 

Tárgy: Települési értéktár létrehozásának lehetősége 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 2012. április 

11-én került kihirdetésre, melynek preambulumában „az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a 

nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság 

múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti 

összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, 

a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, 

magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.” 

 

A törvény 1. § (1) bek. j) pontja alapján nemzeti értéknek minősül „a magyar 

alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz 

kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 

minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely 

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy 

meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,  

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 

a világon,  

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 

megerősítéséhez”. 

 

A nemzeti értékek „csúcsán” a hungarikumok állnak, fogalmát a törvény 1. § (1) bek g) 

pontja határozza meg. A hungarikum „gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási 

és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely 

a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a 

magyarság csúcsteljesítménye,  

ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként 

tartanak számon, vagy gb) amely védett természeti érték, vagy 

gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy 

gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 

végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, vagy 

amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül”. 

 

A törvény egyik hangsúlyos célja a nemzeti értékek összegyűjtése, dokumentálása és 

megőrzése: a Magyar Értéktár az összesítő gyűjteménye a települési, a tájegységi, a megyei,  

az ágazati, illetve a külhoni közösségek értéktárainak. Az értéktárakba nemzeti érték felvételét 

bárki kezdeményezheti. (A Magyar Értéktár összeállítása a törvény 14. §-a szerint megalakult 

Hungarikum Bizottság feladata.) 

 

A törvény végrehajtását szabályozó, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti értékek adatait a 

következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – 

beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a 
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mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és 

növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, 

természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, 

gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 

feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet 

fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, 

kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, 

technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- 

és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az 

irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, 

iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett 

ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű 

műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi 

helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését 

szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 

versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, 

különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a 

fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és 

geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek 

és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 

kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, 

valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

A Kormányrendelet értelmében a települési értéktár létrehozása az adott települési 

önkormányzat joga.  

 

Az önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátására létrehozhat 

települési értéktár bizottságot, de megbízhat települési önkormányzati intézményt, 

egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt vagy 

településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet 

is. 

 

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és 

csoportosulás kezdeményezheti valamely nemzeti értéke felvételét bármely értéktárba. 

A Hungaricum Bizottság a hozzá megküldött listákat a Magyar Értéktárba összesíti és 

rendszerezi. Külön jogszabály alapján választja ki a Magyar Értéktárból azokat az értékeket, 

melyeket hungarikummá minősít, és ennek megfelelően, amelyek a Hungarikumok 

Gyűjteményébe kerülnek. 

 

Jelen előterjesztés aktualitását az adja, hogy a Korm. rendelet 2. § (1) bek.  rendelkezése 

szerint a települési önkormányzatoknak dönteniük kell arról, hogy élni kívánnak-e 
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települési értéktár létrehozásának lehetőségével.  (Amennyiben egy település nemleges 

döntést hoz, azt a későbbiekben bármikor megváltoztathatja. ) 

 

A Korm. rendelet a települési értéktár bizottságokra vonatkozóan - többek között - az 

alábbi szabályokat tartalmazza: 

- Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

határozza meg. 

- Az értéktár bizottság 

a) legalább három tagból áll; 

b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás 

országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, 

hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil 

szervezeteket; 

c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 

tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének. 

(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi 

és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi 

tervre figyelemmel - maga biztosítja.  

 

A települési értéktárra vonatkozó fontosabb szabályok: 

- A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott 

nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott 

érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett 

javaslatában. 

- Az értéktár bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és 

megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

- A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a települési értéktárba való felvételéről az 

értéktár bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a 

javaslattevőt írásban értesíti. 

- A települési értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor a bizottság 

javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei 

értéktárba. 

 

A helyi (szentgotthárdi) értéktár kapcsán számos olyan „érték” megfogalmazódott már az 

előterjesztés írása közben is, amely miatt érdemes lenne létrehozni a szentgotthárdi értéktárat. 

Például: 

- vasi dödölle, gibanica, krumpli gánica, babos-káposzta, hajdinakása, tökös-mákos 

rétes, kerek répa leves/ főzelék,  

- rönkhúzás, 

- ciszter könyvek, 

- farkaskalapács, stb. 

 

A helyi értéktár adatbázis elkészítésében a Helytörténeti Klub közreműködésére számíthat az 

Önkormányzat, illetve a létrehozandó helyi értéktár bizottság tagjainak felkérése részben 

a Klub tagságára tekintettel történhetne. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és 

a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bek.-ben kapott felhatalmazás 

alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bek-re - települési értéktárat hoz létre. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

 

2.) Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és 

a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás  

alapján - létrehozza a Szentgotthárd Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi 

személyeket javasolja: 

A Bizottság elnöke: ………………. 

A bizottság tagjai: ………………………….. és …………………………… 

A Képviselő-testülete felkéri az Elnököt és az Önk. és Térségi Erőforrások vezetőt a helyi 

értéktár bizottság működési szabályzatának kidolgozására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor 

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

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi értéktár létrehozásával 

párhuzamosan - az alábbi értéket javasolja felvenni a helyi értéktárba: 

 ……………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. július 31. 

 

            Huszár Gábor 

                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 

települési önkormányzatok számára. 

 

Jelen előterjesztéshez mellékeljük Szentgotthárd Város Önkormányzatának Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja (2013-2018) tervezetét, mely helyzetelemzésből és intézkedési 

tervből áll. A dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogadja el 

és kétévente felül kell vizsgálnia. 

 

2013 júliusától az Ebktv 31. § (6)-(7) bekezdése, valamint a 64/A. § alapján a települési 

önkormányzat, valamint települési önkormányzat társulása az államháztartás alrendszereiből, 

az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 

csak akkor részesülhet, ha a települési önkormányzat, települési önkormányzat társulása 

esetén a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény 

rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

 

A dokumentum elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 

célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet tartalmazza. A 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és 

tartalmi elemeket, amelyek a HEP alapját képezik. Ezen mutatók, adatok az Országos 

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) –  interneten hozzáférhető 

adatbázisból érhetőek el. 

 

A „HEP helyzetelemzés”-ben került meghatározásra, hogy a Szentgotthárdon élő hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, 

idősek és fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyítva milyen lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és területi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi 

problémákkal küzdenek. 

 

A HEP intézkedési terve a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 

érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-nak (2) bekezdése szerint. Az 

intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt célok 

figyelembevételével kell meghatározni. A HEP intézkedési tervét a 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumot megtárgyalni és az 

esetlegesen felmerülő kiegészítésekkel együtt elfogadni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a előírásainak 

megfelelően elkészített, Szentgotthárd város 2013-2018. évekre vonatkozó Esélyegyenlőségi 

Programját (HEP) és annak Intézkedési Tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2013. 08.28-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az idegenforgalmi intézkedési terv megvalósításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 177/2010. számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat évente 2 

alkalommal foglalkozik az idegenforgalmi intézkedési tervben foglaltak megvalósulásával. A 

Képviselő-testület legutóbb 2013. februárjában tette ezt meg - a munkaterve alapján a 

2013. augusztusi ülésen foglalkozik vele újra.  

 

A beszámoló elkészítéséhez megkértük a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület és a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület tájékoztatását is, amelyet végül kiegészítettünk a Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységével. A február óta eltelt szűk fél év eseményei, 

változásai – szereplőkre lebontva - a következők: 

 

 

I. A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI EGYESÜLET 

 

„A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve 

mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az 

Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása 

illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van szükség, 

amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe kell integrálni. 

A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés feltételrendszerének és 

csatornáinak kiépítése.” 

 A legutóbbi beszámolóban már szerepelt, hogy a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület ennek megfelelően, 2012. július 12-én megalakult, bírósági bejegyzése 

2013.01.03-án jogerőre emelkedett.  
 

A TDM elnökén keresztül Nagy Rita a csatolt levelet (lásd: 1. számú melléklet) jutatta el az 

idegenforgalmi intézkedési terv megvalósításával kapcsolatban – a levélben foglaltakkal a 

TDM elnöke is egyetért. Meglátásuk szerint az anyagban célokról olvashatunk, de ez attól 

válna tervvé, ha a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket is megneveznénk és ehhez a 

szükséges erőforrásokat biztosítanánk.  

Továbbra is úgy látják, hogy Szentgotthárd turizmusának nincs gazdája és a turisztikai 

döntések mellőzik a szakemberek véleményét. A jelenlegi terv 2014. év végéig történő 

elkezdését 3 teljes munkaidős, főállású turisztikai szakember munkájával tartják 

megvalósíthatónak. 

Ez a megjegyzés amiatt is érdekes, merthogy a tavalyi év során létrejött TDM az a szervezet, 

melynek a fő feladata, hogy gazdája legyen a városi idegenforgalomnak. Miután 

Szentgotthárd városa sincsen (és az igen – igen frekventált néhány üdülőhelyen kívül 

Magyarország egyetlen másik települése sincsen) abban a helyzetben, hogy feltöltött 

kasszával várja a településen idegenforgalmi szervezést végzőket azt gondoljuk, hogy 

egyetlen opcióból lehet csak választani:  hozzá kell kezdeni az idegenforgalom szervezéséhez 

a szinte nulla forintból és fokozatosan meg kell keresni azt a pénzt amiből szervezhető az 

idegenforgalom. Szerintünk nincs más megoldás, mert ha csak akkor akarunk nekiállni az 
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idegenforgalom szervezésének amikor a levél szerint „3 teljes munkaidős, főállású turisztikai 

szakember” áll majd a város rendelkezésére, akkor ez azt is jelenti, hogy nem kezdünk el 

semmit sem ezen a téren.  

Tehát ehelyütt célszerű azt is leszögezni, hogy Szentgotthárd idegenforgalmának 

koordinálását a jelenlegi feltételrendszer közepette kell elkezdeni csinálni: Idegenforgalmat 

érintő pályázatokból, esetlegesen az idegenforgalmi adóból befolyó pénzeszközök egy kis 

részének a felhasználásával, a megszervezendő „idegenforgalmi attrakciók” bevételeiből, a 

meglévő dolgaink okosabb használatából. 

 

Az idegenforgalmi alap idén fennmaradó részére, azaz 773.000,- forintra az 54/2013. számú 

képviselő-testületi határozat alapján továbbra is a TDM jogosult, 673.000,- Ft átutalásához 

azonban továbbra is szerződés megkötése lenne szükséges (100 ezer Ft az éves tagdíj). Mivel 

a Hivatal által megszerkesztett szerződés tervezete nem volt megfelelő a TDM számára, a 

TDM Egyesületet minimálisan azoknak a konkrét feladatoknak a meghatározására kértük fel 

ezzel összefüggésben, amelyre a támogatás elszámolható lesz / lenne – a megállapodást még 

nem sikerült megkötni. A hivatkozott képviselő-testületi határozat rendelkezett továbbá arról, 

hogy amennyiben olyan programot szervez az Egyesület, amelynek a város érdekében egy 

nagyobb költsége van, akkor alkalmilag is fordulhat a TDM kérelemmel az Önkormányzat 

felé. 

 

 „a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló rendszerrel 

ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése”  

 A térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai TDM gyűjtőportál kialakításának költségeit a 

Kistérségi Társulás vállalta fel még tavaly és a TDM szervezetet bevonva, beszerzési 

eljárás lefolytatását követően – már tavaly szeptemberben szerződést is kötött ennek 

elvégzésére. Az arculat / logo közös meghatározásánál a folyamat elakadt, a TDM 

vállalta fel az arculat kialakítását - egyelőre még nem sikerült megfelelő változatot 

kidolgozni. 
 

 

II. PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET: 

 

Bár az Egyesület – a Látogatóközpont működtetésén túl – más turisztikai feladatot nem lát el 

az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az Egyesület által megküldött beszámoló az 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Az általuk végzett főbb, kapcsolódó tevékenységek: 
 

 Információs központban fellelhető kiadványok folyamatos bővítése, frissítése. 

 Szállásadók folyamatos tájékoztatása a programokról, felhívásokról.  

 Az idei évben hagyományteremtő céllal csatlakoztak a Szent Gotthárd napi 

rendezvényekhez, városi idegenvezetés szervezésével. 

 Idén is megrendezték a tavaly útnak indított „Tavaszköszöntő Fesztivál”-t, illetve 

szeptemberben rendezik meg a szintén tavaly indított Zöld Szentgotthárd 

Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivált. 

 Programjainkról széles körben tájékoztatást adnak különböző csatornákon: (saját 

weboldal, közösségi oldalak, egyéb honlapok, plakátok, e-mail, megállító táblák, 

média, stb.) 

 Idegenvezetéseket folyamatos fejlesztik, olyan csoportvezetést is vállalnak, amelyek 

az Őrség megismerésére irányultak. Felvették a kapcsolatot a jennersdorfi Információs 

Központtal – kölcsönös megállapodás alapján népszerűsítik egymás programjait. 
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 Naprakész adatbázist vezetnek a Szentgotthárdon és térségében fellelhető helyi 

termelőkről és termékekről. 

 

 

III. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 

 

„közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít az 

ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli és időbeli 

harmonizálását is,” 

 

 Mivel több évfordulót is ünnepelhet a város idén (a 830 éves település, 30 éves város, 

100 éves mozi, 30 éves múzeum, 120 éves gimnázium), a programok 

összehangolására év elején - a Polgármester vezetésével - Jubileumi Munkacsoport 

alakult. Az üléseken elhangzó információkat a Közös Önkormányzati Hivatal összegzi 

és aktualizálja, és mint közös éves esemény naptárat, a város honlapján közzéteszi. 
 

„a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 

(utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása, 

túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások kialakítása pl. 

sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása” 

„a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása)” 

 

 LEADER pályázat keretében a Hársas-tó szabad strandjának fejlesztése is 

megvalósult 2013. nyarára (vízvezeték kiépítése, strand röplabda pálya létesítése), 

amely jótékonyan befolyásolja a helyi turisztikai lehetőségeinket. 

 A közterek- és parkok rendben tartása vonatkozásában a Közös Önkormányzati 

Hivatal megállapodást kötött városi parkfenntartásra a SZET Szentgotthárdi Kft-

vel, amelynek része a virágosítás is. A városrészek virágosítására a városrészi 

egyesületekkel kötöttünk támogatási megállapodást. 

 Szintén az intézmény-felújítások kapcsán említhető meg a mozi 

vetítéstechnikájának digitalizációja, amelynek az idegenforgalom fejlesztésére 

hatása van, amennyiben ez is hozzájárul az ideérkező turisták igényeinek 

kiszolgálásához. Közbeszerzési eljárás keretében a digitális fejlesztés (2D + 3D) 

megvalósult, illetve ezzel párhuzamosan a vetítőterem is jelentős felújításon esett 

át: oldalfalat takaró furnér és műbőrborítást igényes hangelnyelő szövettel látták el, 

a mennyezetet feketére festették, a közlekedőket szőnyeggel borították, új, 

esztétikus kijárati függönyöket is kapott a terem, stb. A 2D + 3D premiervetítések 

május óta zajlanak, megtöbbszörözött nézőszám mellett. A mozi decemberben 

felveszi a Csákányi László Filmszínház nevet, várhatóan a névadóról emlékkiállítás 

is helyet kap az épületben. Ezzel párhuzamosan a vizesblokk felújítás és előtér 

felújítás kapcsán is zajlanak az előkészületek. 

 A Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében a liget LED-es 

közvilágítás felújítására került sor 2013. április 29-én. 

 Az Önkormányzat LEADER pályázatot nyújtott be „A szentgotthárdi gyermek-

kalandpark” megvalósítására a kethelyi városrészen. A pályázat célja egy 

biztonságos, az EU vonatkozó szabványainak megfelelő, több korosztály számára 

megfelelő kikapcsolódást nyújtó kalandpark kialakítása, amely hozzájárul nem csak 

a térségbe érkező turisták, de a helyi családok társas aktív pihenéséhez is. A 

pályázat elbírálás alatt áll. 
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„egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és megvalósítása”  

 

 A Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével a Szentgotthárdi 

Horgászegyesület nyújtott be pályázatot a szentgotthárdi Hársas-tó környéki 

túraútvonal fejlesztése. A pályázat pozitív elbírálása esetén információs táblákat 

és fedett padokat helyezünk ki a Mária zarándokút ez évben kijelölt szentgotthárdi 

szakaszán. A táblák olyan tájékoztatást nyújtanának, hogy mi milyen távolságban 

található, hol lehet letérni a kijelölt útról és eljutni a település egyes részeibe, mi az, 

ami mellett éppen most halad el az út (Parkerdő, Hársas-tó, Rábakethelyi templom, 

Brenner Kápolna, Barokk templom), ezekről rövid ismertetőt olvashatnak majd a 

turisták. A túra útvonal mentén fedett padokat is helyeznénk el. A pályázat elbírálás 

alatt áll. 

 A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán sikerrel vettünk részt, a pályázati 

támogatásból a kolostorépület udvarán helyezünk el egy Szentgotthárd történetében 

jelentős szerepet játszó ciszter apátról készülő faszobrot: többszáz éves tölgyfa 

rönkből, műkő talapzaton. A várost alapító ciszterci rend vezetőjét ábrázolja majd, 

egyik kezében kulccsal, a másik kezében pedig pásztorbottal, a lába előtt az apátság 

épületének makettjével. (A Kollégium soron következő, szeptemberi felhívására is 

szeretnénk pályázatot benyújtani, egy, a szentgotthárdi csatához köthető műalkotás 

elkészítésére.) 
 

„a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása” 

„információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy túraútvonalakat 

is magában foglaló térkép kihelyezése a városban,” 

„egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, információs 

térképpel ellátott kiadványok készítése,” 

 

 Vasvárral közösen nyújtottunk be pályázatot a szentgotthárdi csata jövő évi, 350. 

évfordulójának méltó megünneplése kapcsán – térségi LEADER pályázat. A 

pályázat összeállítása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Szentgotthárd és 

Térsége Turisztikai Egyesület és a Weöres Sándor Színház bevonásával történt, a 

benyújtást számos megbeszélés / egyeztetés előzte meg júliusban. (A pályázatot 

végül – finanszírozhatósági szempontokra tekintettel - a TDM neve alatt nyújtottuk 

be.) A támogatásból – többek között - a Történelmi Napokhoz kapcsolódó 

interaktív honlap elkészítését, több állomásból álló hadiösvény kialakítását, 

nemzetközi tudományos konferencia szervezését, a helyi múzeumban a 

szentgotthárdi csatáról állandó kiállítás megvalósítását és 2014. augusztus 1-3. 

között egy 3 napos kulturális, sport, hagyományőrző, gasztronómiai 

rendezvénysorozat megszervezését szeretnénk megvalósítani.  Ezeken a napokon – 

a már hagyományosnak mondható programok mellett - a korabeli történelmi 

eseményeket felidézve a kultúra több területén csatáznak mai hőseink: többek 

között élő vitára kerül sor neves történészek bevonásával, költői versenyt 

szervezünk a XVII. századot idézve, a költeményeket a Kaláka és Sebő János 
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helyben megzenésíti, illetve koncertet adnak a kicsik és nagyok szórakoztatására 

egyaránt. A „Mesterségek utcájában” népművészeti vásár elevenedik meg, ahol a 

rendezvényre látogatók a környékbeli és az érintett nemzetek népművészeti értékeit 

csodálhatják meg, az erre alkalomra készített pavilonokban. Az érintett nemzetek 

ételeiből, valamint korabeli ételekből ” Gasztro csatát” szervezünk a helyi éttermek 

között, valamint tervezzük a vendég-nemzetek kulináris bemutatóját is. A 

évfordulós rendezvények idejére a St. Gotthard  Spa & Wellnes fürdője korabeli 

„török” fürdővé változik. Maradandó értékként a projekt keretin belül csatajelenetet 

ábrázoló táblák kerülnek kihelyezésre a város egyes turisztikai pontjain, ahol a 

jövőben az idelátogatók izgalmas fotót készíthetnek magukról a „csatában”. 

Természetesen a rendezvényre külön kiadvány is készül 5000 példányban 37 

oldalon, 4 nyelven, térképpel ellátva - a szentgotthárdi csata és a térség 

bemutatásával. Szintén a projekt keretein belül kívánjuk megoldani mind a májusi 

konferenciára, mind az évfordulós rendezvénysorozatra meghívott nemzetek 

képviselőinek szállásának és étkeztetésének biztosítását. Terveink szerint több száz 

hazai és külföldi turista fog 2014. évben Szentgotthárdra látogatni, ezért a városban 

már meglévő, de felújításra szoruló 7 db tájékoztató és információs tábla felújítását, 

illetve további információs táblák kihelyezését is megcéloztuk a pályázatban, 

akárcsak a rendezvénysorozat helyi és országos/környékbeli országokban történő 

népszerűsítését (marketing). A pályázat elbírálás alatt áll. 

 Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” – országos akcióhoz kapcsolódóan is 

pályázatot nyújtottunk be. A jubileumi programsorozatunkba is illeszkedve szeptember 

utolsó hétvégéjére több olyan rendezvényt szervezünk, amelyek egyaránt érdekesek 

lehetnek a szentgotthárdi és kistérségi lakosok és a turisták számára is. A tervek 

szerint: szeptember 27-én, pénteken veszi kezdetét „Őszi Fesztivál” elnevezésű 

programunk, amelynek első rendezvénye a három napon át tartó nemzetközi 

vasútmodell kiállítás lesz. Szombaton reggel nyílik meg az őszi forgatag, 

kirakodóvásárral, jellegzetes őszi gyümölcsökkel, ételekkel, italokkal, helyi és 

környékbeli termékekkel, specialitásokkal, kulturális programokkal és a kolostorépület 

egész hétvégén át tartó nyitva tartásával. A nap folyamán szentgotthárdi és térségi 

szakácsok tartanak bemutatókat jellegzetesen őszi ételek elkészítéséből. A délután 

folyamán az óvodások és kisiskolások körében kihirdetett jelmezversenyen csoportok, 

osztályok mutathatják be kreativitásukat az általuk elkészített, őszi tematikájú jelmezek 

segítségével. A napot a szentgotthárdi énekegyesületek koncertje zárja többek közt a 

„Városdal” eléneklésével. Vasárnap kora délutánra szavalóversenyt szervezünk, ahol a 

résztvevők három kategóriában versenyezve mondhatják el kedvenc őszi témájú 

versüket, előadásukat pedig a Trokán Péter művész úr által vezetett zsűri értékeli majd. 

A délután folyamán bemutatjuk a Szentgotthárd című könyvet. A könyvbemutatót 

követi a főtéren felavatandó dobókör átadási ünnepsége, amellyel városunk Európa 

bajnok kalapácsvetője, Gécsek Tibor és olimpiai bajnok kalapácsvetője, Pars Krisztián 

sportteljesítménye előtt tisztelgünk. Az „Őszi Fesztivál” zárásának jó hangulatáról 

szentgotthárdi és környékbeli zenekarok gondoskodnak majd, miközben fellobban az 

összefogást jelképező pásztortűz.  

 Az új, jubileumi Szentgotthárd képeskönyv szerkesztése is zajlott az elmúlt 

hónapokban. A kiadvány 4 nyelven mutatja be az alábbi fejezeteket: Ciszter 

hagyaték, Ipari történelmünk, Polgári értékeink, Természeti értékeink, Járási 

kitekintés, Szentgotthárd jövője, Híres szülöttek.  A könyv kb. 120 oldalas lesz és a 

fotók dominálnak majd benne. A könyv a Hivatal koordinálásában, a Szülőföld 

Könyvkiadó kiadásában a szeptember végi „Őszi Fesztivál” keretében kerül 

bemutatásra. 
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 A „Szól a harang” című műsor előkészületei is zajlanak: egy héten keresztül 

minden déli harangszó alatt Szentgotthárdról láthatnak kisfilmet az m1 nézői. 
 

„helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása.” 

 

 A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum is az 

Önkormányzat fenntartásába került: a múzeum márciustól egész évben, keddtől-

szombatig látogatható. A felső emelet átalakításával – a Helytörténeti Klub 

közreműködésének köszönhetően - 2013. áprilisában a „Ciszterek 

Szentgotthárdon” címmel állandó kiállítás nyílt.  

 A Kaszagyárral kapcsolatban folytatott kutató munka eredménye szintén egy 

kiállítás volt a színház aulájában. A fentebb ismertetett térségi LEADER pályázat 

elnyerése esetén egy újabb állandó kiállítás megnyitása válik lehetővé a 

múzeumban, ezúttal a szentgotthárdi csatával kapcsolatosan. 

 A Önkormányzat (és a Helytörténeti Klub) által helytörténeti pályázatok 

elbírálására és kiírására is sor került – ez utóbbira immáron harmadízben. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat aktuális, 2012-2014. évekre vonatkozó idegenforgalmi intézkedési tervét 

csatoljuk a beszámolóhoz (3. sz. melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót megismerni és elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi intézkedési 

terv megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el: 

…………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Vélemény Szentgotthárd Város idegenforgalmi intézkedési tervéről 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Szentgotthárd idegenforgalmi intézkedési terve ugyan már 2012. tavaszán elkészült, 

azonban ennek sorain végighaladva, sajnos a jelen pillanatig szinte egyetlen pontja 

sem valósult meg. Az intézkedési terv tartalmaz jó ötleteket, ugyanakkor úgy 

gondolom, hogy a realitást teljes mértékben mellőzi az anyag. Célokról olvashatunk, 

de ez attól válna tervvé, ha a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket is 

megneveznénk, nem beszélve a tevékenységekhez szükséges erőforrások 

biztosításáról. Ezek nélkül az anyagban leírt célok csupán álmok maradnak! 

 

A legnagyobb probléma továbbra is fennáll: Szentgotthárd turizmusának nincs 

gazdája! Az intézkedési terv menedzsmentekről beszél, ugyanakkor jelenleg egy fő 

ügyintézőt vagy menedzsert sem képes foglalkoztatni Szentgotthárd, aki kizárólag a 

turizmusért dolgozna városunkban. Ugyan az SZTTE megalakult, de jelenleg is 

munkaszervezet nélkül tevékenykedik, hiszen munkaerőre nincs fedezete. Hiú 

ábránd lenne abban bízni, hogy anyagi és humánerőforrás nélkül eredményt 

érhetünk el! Ezt a kérdést azonban jelenleg senki nem veszi komolyan. 

 

De miért ekkora baj ez? Mert Szentgotthárd egyik alappillérének a turizmust 

választotta. Ez a pillér kezd meginogni, és ha az elmúlt pár év tendenciáit fogjuk 

követni, akkor biztosan összedől. Tegyük fel a kérdést, hogy ezt szeretnénk-e? 

 

 Amíg a városban az egyetlen 4 csillagos szálloda zárva van… 

 Amíg nem tudunk egy főt alkalmazni arra, hogy foglalkozzon a turizmussal… 

 Amíg nem tudunk élni a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel… 

 Amíg a turisztikai döntések mellőzik a szakemberek véleményét… 

….addig ne várjunk eredményeket a Szentgotthárd turizmusától! 

 

A fentiek megoldásához, azonban, LOBBI, IDŐ, PÉNZ és rengeteg befektetett 

ENERGIA szükséges. A jelenlegi terv 2014. év végéig történő elkezdését 3 teljes 

munkaidős, főállású turisztikai szakember kemény munkájával tartom 

megvalósíthatónak. 

 

Fenti gondolataimat, mint szentgotthárdi fiatal, idegenforgalmi közgazdász, 

a Gotthárd-Therm Kft. 6 éve foglalkoztatott munkatársa, illetve az SZTTE aktív 

segítője fogalmaztam meg. 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

 

Nagy Rita 
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2. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terve 

2012-2014 
 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület által végzett kapcsolódó tevékenységek: 

 

 Információs központban fellelhető kiadványok folyamatos bővítése. (A már meglévők 

folyamatos frissítése, újabbak felkutatása.) 

 Szállásadók folyamatos tájékoztatása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

programjairól, felhívásairól, idegenforgalmi felhívásokról (Torkos Csütörtök, 

pályázati lehetőségek stb.), az Információs Központ nyújtotta lehetőségekről 

(ingyenesen elvihető kiadványok stb.), illetve minden őket érintő felhívásról, 

lehetőségről. Célunk, hogy a szállásadók érezzék az Információs Központ megléte, 

munkája segíti őket. 

 A tavalyi tervek alapján az idei évben hagyományteremtő céllal csatlakoztunk a Szent 

Gotthárd napi rendezvényekhez, városi idegenvezetés szervezésével. 

 Idén is megrendezésre került a tavaly útnak indított tavaszi rendezvénysorozatunk 

(Tavaszköszöntő Fesztivál), illetve szeptemberben kerül megrendezésre, a szintén 

tavaly, a 24 város projekt támogatásával indított Zöld Szentgotthárd 

Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál. Az idei évben azonban egy 

Nemzetközi Fesztiválhoz csatlakozva: Rába-menti Szlovén nap és 13. Nemzetközi 

Pirított Burgonya Fesztivál.  

 Programjainkról széles körben tájékoztatást adunk az alábbi csatornákon: 

- saját weboldalunk 

- közösségi oldalak (facebbok) 

- Magyar Turizmus Zrt. honlapja 

- programturizmus.hu weboldal 

- plakátok (városban és a környező településeken, nagyobb rendezvényeink 

esetén pedig megyei szinten) 

- e-mail (szállásadók, regisztrált felhasználók) 

- szóróanyag (nyomtatott formában elérhető havi programajánlók) 

- megállító táblák kihelyezése az Információs Központ elé 

- média (Vas Népe, Rábavidék, Szombathelyi Est, Gotthárd Tv, Nyugatradio, 

Radio Monoster, Muravidéki Magyar Rádió, Katolikus Rádió stb.). 

- molinó kihelyezése a városban (Szentgotthárdi Történelmi Napokhoz 

kapcsolódóan az idei évben molinót készíttettünk, amelyet minden évben a 

rendezvény előtti hetekben szeretnénk kihelyezni a város főbb részeire) 

 Weboldalunk Turizmus részét folyamatosan bővítjük (újabb információkkal, 

frissítésekkel) 

 Idegenvezetések folyamatos fejlesztése:  

- Fogyasztói igényeknek megfelelő ármódosítás kidolgozása van folyamatban.  

- Több olyan csoportvezetést is vállaltunk, amelyek nem kifejezetten a 

szentgotthárdi térségre, sokkal inkább az Őrség megismerésére irányultak.  



 
- 31 - 

- Felvettük a kapcsolatot a jennersdorfi Információs Központtal. 

Megállapodásunk értelmében a lehetőségekhez mérten népszerűsítjük egymás 

programjait, kiadványait, illetve prospektusaikat kihelyezzük az Információs 

Központban. Így általunk lehetőségünk volt például a Szentgotthárdi 

Történelmi Napokat Ausztriában is népszerűsíteni. 

 A már megrendezett programokról folyamatosan tájékoztatást adunk honlapunkon a 

Visszatekintőben. Ezzel is bemutatva a város kínálatának sokszínűségét. 

 Minden általunk kiadott plakáton, szóróanyagon feltűntetjük az Egyesület logóját, 

elérhetőségét, a Városi jubileumhoz kapcsolódó rendezvények esetén pedig a 

jubileumi logót is ráhelyezzük, ezzel egységes arculatot kialakítva az adott 

rendezvényekről, rendezvénysorozatról és magáról a városról, az egyesületről.  

 Bővítettük a Szentgotthárdon és térségében fellelhető helyi termelők és termékek 

listáját, így naprakész információt tudunk nyújtani a helyi termékek iránt érdeklődő 

látogatóknak.  
 

Szentgotthárd, 2012. október 4. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

         Kiss Éva 

                      elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

IDEGENFORGALMI  

INTÉZKEDÉSI TERVE   

2012-2014 
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2012. ÁPRILIS 25.



 
34 

 

I. BEVEZETÉS 
 

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges 

teendőket mutatja be 2014. december végéig bezárólag.  

 

Az idegenforgalom alapjainak lerakása nagyobb részt megtörtént. A jövőben elérendő cél 

továbbra is a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a turisztikai szezon 

széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben 

levő „még érintetlen természet” adta lehetőségek kihasználásával.  

 

Ehhez fejleszteni szükséges a turisztikai projektek összehangolt kínálatát, minőségét, a 

marketing tevékenységünket továbbá biztosítani szükséges a megvalósításukhoz szükséges 

humán/pénzügyi erőforrásokat. Az Intézkedési Terv a megvalósítandó cél érdekében 3 fő 

intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket. 

 

 

 

II. CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

 

1.) A KOMPLEXITÁS MEGTEREMTÉSE 

 

 

1.1. TERÜLETI (FÖLDRAJZI) SZINTEN: 
 

Szentgotthárd város és kistérsége illetve az őriszentpéteri kistérség, azon belül is leginkább az 

őrségi maghoz tartozó nyugati települések földrajzilag egy területet alkotnak, nemcsak a 

köztudatban, hanem hasonló adottságai szempontjából is, de a legjelentősebb összekötő 

kapocs az Őrségi Nemzeti Park. Ezt a két kistérséget választják a vendégek utazási 

célterületként, hiszen itt találja meg azoknak a vonzerőknek az összességét, amelyek 

kiegészítik egymást.  A térségek szállásadói közösen tudják a szállásigényeket kielégíteni, 

főleg nagyobb rendezvények idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot 

kívánja meg. Rossz idő esetén a szentgotthárdi élményfürdő, a barokk épületegyüttesek, a 

környék vallási emlékhelyei kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai 

ajánlatokat. 

 

Az Őrség nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, kiváló „hívó szó”, ezért rendkívül fontos a 

velük való együttműködés, a tájegység vonzerejének kihasználása. Az együttműködés során 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kölcsönös előnyök szerzése mellett Szentgotthárd és 

környékének, a „Vendvidéknek” az idegenforgalma is beívódjon a köztudatba, illetve egy 

folyamat részeként hasonló ismertségi szintet érjen el, mint az Őrség. Szentgotthárdnak azt 

kell elérnie, hogy ne másodlagos, vagy harmadlagos, alternatív célpont legyen, hanem 

elsődleges. 

 

A Hármashatár városaként és egyébként is, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 

szükségesnek látszik, hogy – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - a külföld felé is 

nyisson a térség. Ismerté és piacképessé kell magunkat tenni más országokban is. 
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FELADAT:  

 A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve 

mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az 

Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása 

illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van 

szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe 

kell integrálni. A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés 

feltételrendszerének és csatornáinak kiépítése. 

 Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy 

Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá 

váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző 

specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi 

turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.) 

 Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképessé kell tenni külföldön is -> a 

külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozása és 

végrehajtása. 
 

1.2. A HELYI SZEREPLŐK SZINTJÉN: 
 

A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e valósítani az egyes termékek 

fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert 

működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. Bár 

történtek előrelépések ezen a téren, továbbra is hiányzik a „gazda” az idegenforgalom 

területén Szentgotthárdon! Még az önkormányzat szintjén, a Polgármesteri Hivatalban sincsen 

idegenforgalmi referens – a témával az adott szituációtól függően foglalkoznak ügyintézők. 

Kellene ezen a téren is előre lépni Jelenleg nincs egy olyan szervezet a városunkban / a 

térségben, amely hivatalosan is összefogná ezt a területet és elégséges irányítói, koordinálói 

jogosítványokkal lenne felruházva. Több értékes, vendégcsalogató attrakció van a városban, 

azonban az összehangolásuk, az egységes megjelenés továbbra sem megoldott. A helyi 

szereplők programkínálatának időbeli és „műfaji” összehangolása pedig elengedhetetlen: cél 

kell legyen, hogy az egyes helyszínek kínálata, a rendezvények  ne versenytársak legyenek, 

hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az idelátogatóknak változatos programokat. 

 

Fontos befolyásoló tényező a helyiek viszonya a turizmushoz és a turistákhoz, hiszen a 

vendégszeretetnek központi és kommunikált tulajdonságnak / értéknek kell lenni. Fórumot és 

csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak és természetesen 

az ötleteknek is. 

 

FELADAT: 

 valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció 

menedzsment) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megteremtése, 

ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordináció és 

információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között. 

 a lakosság, beleértve az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 

„vendégbarát” szemléletformálása. 

 

 

 

2.) KÍNÁLAT- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 
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A nálunk meglévő, érintetlen, háborítatlan természet adottságainál nincs is jobb termék, 

önmagában ez persze nem elég: a környéken termelt ökotermékeket fogyasztva aktív 

mozgással, vagy a termálpark szolgáltatásait igénybe véve a civilizáció kellemetlen 

hatásainak kizárásával együtt kell kínálni ezt. Az elmúlt években több pozitív változás is 

történt ezen a téren, azonban még mindig rengeteg a tennivaló: a szolgáltatások körének 

bővítése, azok egymásra épülésének megteremtése, a hiányosságok fokozatos felszámolása 

illetve a szolgáltatásokhoz / termékekhez való hozzájutás / infrastruktúra feltételrendszerének 

javítása továbbra is fontos feladat. Mindezekkel párhuzamosan folyamatos figyelmet kell 

fordítani a város vonzóvá tételére - úgy általában, ennek során az intézmények / középületek / 

közterek- és parkok felújítására, rendben tartására illetve nem mellékesen a helyi 

közbiztonság fokozására. 

 

Térségünk egyik nagy lehetősége az un. „ökoturizmus” továbbfejlesztése. A térség 

adottságaira alapozva ez lehet pl. gyümölcs, gomba, tökmag feldolgozása. Ezen termékek 

előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások bevonása, 

ösztönzése. A jellegzetes tájtermékeinkre koncentrálva kell megjelenni a piacon, általa pedig 

egy olyan védjegyet létrehozni, amely alkalmas e tájtermék megjelölésére és garantálja a 

minőségét. Meg kell találni azokat a terméket, amelyet akár kizárólag ez a térség kínál 

jellemzően (pl: dödölle, gomba), amelyekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programokat/ 

fesztivált lehetne felfűzni. Nem mellesleg a főbb, helyi turisztikai szereplőknek is igénye van 

a megfelelő mennyiségben (és minőségben) előállított ökotermékekre.  

 

Az aktív turizmus további fejlesztése is a következő időszak feladatai között kell szerepeljen:  

 a vízi-turizmus fejlesztése érdekében a Rába komplex turisztikai hasznosítása már 

folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs 

tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és 

infrastrukturális lehetőséget kell tovább fejleszteni. A térség vadban, halban gazdag, 

kitűnő feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához is.  

 a kerékpáros turizmusra a térség jó lehetőségeket nyújt, bár jelenleg nincs megfelelő 

összefüggő kerékpárút hálózat -> a kerékpárutak építésén túl a kapcsolódó 

infrastruktúra (kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások) fejlesztése is szükséges. 

 a bakancsos turizmusra, azaz a természetjárásra szintén valamennyi település 

környezetében jó lehetőség van. Elsősorban a túraútvonalak megtervezése, 

kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi 

megjelentetéssel együtt. 

 lovas turizmussal is egyre több vállalkozó foglalkozik, de szintén nagyon komoly 

előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Lovas terápiás programok kialakítása, 

túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal érkezőknek, információs kiadványok, 

térképek.   
 

A kulturális turizmus sem elhanyagolható terület. Szentgotthárd történelmi öröksége, a 

ciszterci „hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez, és 

felveti az egyházi turizmus erősítését is, benne helyi/térségi programút kialakítását vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségét. A kulturális / történelmi örökségünkre 

épülő, már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése mellett akár új egyedi, sajátos és 

nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása is felmerülhet. Korábban már felmerült, de 

még meg nem valósított ötlet erre „Szent Gotthárd napjának” (május 05.) megünneplése. 

Szent Gotthárd, a város névadó szentje, alakjához kultuszt lehetne teremteni, amely egyben a 

város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben megalapozhatná a város külföldi 

ismertségét.  
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FELADATOK: 

 a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések (utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek 

kialakítása, túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások 

kialakítása pl. sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása, 

 a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása), 

 a barokk templom látogathatóvá tétele -> egyeztetve az egyház képviselőjével, 

 a turisták bevonzása a Látógatóközpontba, a nyitva tartás igényeknek megfelelő 

alakítása,   

 a tematikus attrakciók bővítése: lovas, kerékpáros, vízi stb., 

 az „ökoturizmus” továbbfejlesztése -> az előállító vállalkozások bevonása, a 

jellegzetes tájtermékeinkre védjegy létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok/ fesztiválok/kiállítások felépítése, 

 egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és 

megvalósítása,  

 a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” 

megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése), 

 szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz hozzá lehessen férni -> 

idegenvezetői bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és elkötelezett emberekkel,  

 testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása -> testvérvárosi nap/ok 

megrendezése évente,  

 főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként „új ruhája” –hangulata legyen, 

esztétikus kirakatok, hangulatos, igényes teraszok kialakításának ösztönzése, 

 helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása. 
 

 

 

3.) MARKETING FEJLESZTÉS: 

 

A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a 

sikernek. Elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak a célcsoportokhoz, illetve, hogy a 

tapasztalatok, visszajelzések folyamatosan segítsenek bennünket a további lépések 

megtételében - a sikeres marketingtevékenység elengedhetetlen összetevője a visszacsatolás. 

Tudnunk kell, vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint 

történt. A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani 

kell azok alapján. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt tartózkodó vendég maga 

egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy veszélyes) marketing csatorna is. 

 

Fontos szempont ennek során az egységesség megteremtése is, hiszen a gyakorlatban 

megvalósuló együttműködésnek többek között a kommunikációban, a megjelenésben is 

tükröződnie kell. Kiemelkedő jelentőséggel bír a márkaépítés, a márkamenedzsment és az 

egységes arculat megteremtése is, amely nem csupán a kommunikációra, hanem a térségünk 

turisztikai és egyéb kínálatának megjelenési formáira is vonatkozik. A megjelenés során az 
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egységes szimbólumrendszer, logo /szlogen / szín / formavilág alkalmazása indokolt, amely a 

térség egységét, a turizmus fejlesztésének átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja. 

 

FELADATOK:  

 helyi információs rendszer kidolgozása -> pl. MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak 

a turisták a nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtva, 

egyszerűek, jól használhatóak legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol 

leggyakrabban előfordulnak a turisták.  

 információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy 

túraútvonalakat is magában foglaló térkép kihelyezése a városban, 

 egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, 

információs térképpel ellátott kiadványok készítése, 

 koordinálni és biztosítani kell a helyi szereplők egységes megjelenését a nemzetközi és 

hazai országos és régiós vásárokon, kiállításokon, egyéb turisztikai fórumokon,  

 a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a 

turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről,  

 a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése,  

 közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít 

az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli 

és időbeli harmonizálását is, 

 a helyi és országos médiával szoros kapcsolat kiépítése és fenntartása.  

 
 

Szentgotthárd, 2012. április 25. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme  

              

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 

2013 szeptemberében megrendezendő vasútmodell kiállítás szervezési költségeihez 

szíveskedjen anyagi támogatást nyújtani.  

 

Először 2011-ben került sor az ideihez hasonló, ám jóval kisebb volumenű vasútmodell 

kiállításra a szentgotthárdi Színházban Kovács Gábor gyűjteményéből a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület segítségével. A tavalyi évben ezt a kiállítást már több terepasztallal és 

vasútmodellel bővítették, és a látogatók száma is azt igazolta, hogy érdemes évente egyszer 

egy vasútmodell kiállítás szervezése. Az idei évben már nem csupán városi szinten valósul 

meg, hanem az osztrák partnereknek köszönhetően ez lesz az első nemzetközi vasútmodell 

kiállítás. A folyamatosan bővülő kiállítást a tervek szerint a következő évben egy európai 

uniós pályázati támogatással továbbfejlesztenék, amelynek fő célja, hogy minél szélesebb 

körrel ismertessék és szerettessék meg a vasútmodellek világát. A hagyományteremtést is 

célzó vasútmodell kiállításra 2013. szeptember 27. és 29. között kerül sor a szentgotthárdi 

Színházban és környékén. Az ingyenesen látogatható kiállításra természetesen a szervezők 

várják a város és a térség oktatási intézményeit is. Erre a hétvégére a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata több programmal is készül, ugyanis ekkor 

lesz a közmédia négy csatornájának tematikus hétvégéje, amely a Magyarország, szeretlek! 

című műsorra épül. Városunk élő közvetítésre irányuló pályázata jelenleg elbírálás alatt áll, 

azonban ha e lehetőséget elnyerjük, akkor az Szentgotthárd számára a jubileumok évében 

kiváló reklámot jelent majd.   

 

A vasútmodell kiállítás és a tematikus hétvégére szervezett programok kölcsönösen segíthetik 

majd egymást. A színvonalas és szélesebb kínálattal bővülő kiállítás megrendezése során 

felmerülő üzemanyagköltségek kifizetéséhez a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 50.000,- Ft, 

azaz Ötvenezer 00/100 Forint támogatást igényel.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület vasútmodell kiállítás megrendezése során felmerülő üzemanyagköltségek 

támogatására irányuló kérelmét 50.000,- Ft-tal támogatja a ……. keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző  

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 12. 

 

          Huszár Gábor 
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           polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 


