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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. január 28.-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:  Településfejlesztési koncepció – megalapozó vizsgálat elfogadása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. § 

foglaltak alapján a települési önkormányzat településrendezési és településfejlesztési 

feladatokat is ellát, melynek keretében elkészítteti a településrendezési eszközöket, a 

településfejlesztési koncepciót.  

A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira 

alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú 

távra – 10 évet meghaladó időtáv – meghatározó dokumentum.   

 

A jelen előterjesztés a koncepció megalapozó szakaszáról szól. Az Előterjesztés 1. számú 

melléklete e megalapozó koncepció tervezete. Elfogadása esetén lép az eljárás a következő 

szakaszba, ami a véleményezési eljárást jelenti.  

A koncepció véleményezési eljárás lefolytatásával fogadható el, a koncepció alapja a 

megalapozó vizsgálat, mely  

- helyzetfeltáró munkarészből 

- helyzetelemző munkarészből 

- helyzetértékelő munkarészből áll. 

 

Ezen előterjesztés melléklete a megalapozó vizsgálat és a koncepció tervezete. 

 

Ha a Képviselő-testület a megalapozó vizsgálatot megfelelőnek ítéli, a véleményezési eljárás 

tovább folytatódik.  

 

A véleményezési eljárás folytatásában, a koncepció tervezetének véleményezésére kerül sor, 

melyben  részt vesznek/részt vehetnek: 

- az államigazgatási szervek 

- a szomszédos települések önkormányzatai 

-  A 18/2013. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott partnerségi szabályok 

szerint az egyeztetésben résztvevők: a város teljes lakossága, valamennyi, a város 

településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható, szentgotthárdi 

székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, szentgotthárdi székhelyű 

civilszervezetek, a városban működő elismert egyházak, akik/amelyek felhívás 

közzétételével kapnak tájékoztatást a véleményezési lehetőségről.  

 

A véleményezés lehetősége a hirdetmény közzétételét, a megkeresés átvételét  követő 21 

napig áll fenn.    Ebben az időszakban lesz lehetőség például a településrészeken élőkkel való 

egyeztetésre is amire a településrészi önkormányzatok megválasztásakor ígéretet is tettek a 

képviselők.   

 



A településfejlesztési koncepció elfogadására a véleményezési eljárás lezárása után kerül sor, 

ismételt előterjesztéssel. 

 

 

A most előterjesztett koncepcióhoz annak átolvasása után a 2. számú melléklet szerinti 

javaslatokat illetve módosításokat fűztük. Természetesen ezek tetszés szerint szűkíthetők is, 

de valószínűleg bővíthetők is. Érdemes lenne erre figyelni, hogy ne maradjon a szövegben 

olyan rész ami nem igaz vagy nem jó és pontos.  

Kérem a Képviselő-testületet a megalapozó vizsgálat elfogadására. 

     

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város 

település-fejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálatát az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint elfogadja/ 

a következő kiegészítésekkel fogadja el: …………………… 

 a koncepció fejlesztési irányát megfelelőnek ítéli. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. január 19. 

 

 

 

 

 

           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

A koncepció szövege kapcsán megfogalmazható javítási igények: 

- természetes fogyás - halálozási ráta: nem említődik a Szociális Otthon ami a lakosság 10%-

át teszi ki pedig ez a legfontosabb (és egyetlen) magyarázat a többi településtől eltérő 

adatokra. 

- 39. oldal: Zsidán nem élnek említhető számban cigányok. 

- 39. oldal: A büki rendőrőrs parancsnoka nem számol be a közbiztonság helyzetéről 

- 44. oldal: a templomok felsorolásából kimaradt teljesen a Farkasfai templom! Súlyos!! 

- 45. oldal: szerintem a református templom építéséhez is hozzájárult az önkormányzat 

- 45. oldal: Nepomuki Szent János szobrát és a Barokk templom előtti ciszter szerzetes 

szobrát az önkormányzat állíttatta az egyház támogatásával - erről is írni kell. 

- 51. oldal: nincs már jegyzői gyámügy, nincsen városi gyámhivatal! Feltétlenül javítani kell 

- 50-53. oldalak környéke: nem említi, hogy a Bölcsőde már nem külön intézmény; az 

óvodánál említett felújítási igények egy része már nem áll 

- 65. oldal a „(korábbi) csepregi kistérség”  valószínűleg elírás 

- 66. oldal: vélhetően helytelen a levont következtetés a dohányzás és a halálozási ok és a 

Szoc. Otthon kapcsolatánál 

- 83. oldal: ÁFÉSZ működési körzeteit át kell nézni mert Rábakethelyen, Jakabházán biztosan 

nem működtet semmit 

- 83. oldal: CBA nincsen (és talán COOP sincs már) 

- 88. oldal: Zarándoklat Szt. Imre templom > helyette inkább: „Zarándoklatok (Mária út, 

Maria Bild) 

- 98. oldal: a felsorolt  oktatási intézmények fenntartása helyett azok működtetése a feladat; 

nincs az önkormányzathoz tartozó városi televízió  

- 99. oldal: a fürdő üzemeltetését az állam nem vállalta át 

- 101. oldal: kábeltévé szolgáltatáshoz az önkormányzatnak már nincsen köze 

- 109. oldal: ami a lakásállományról itt le van írva az sok esetben szerintem nem adekvát a 

tanulmány első részében ugyanerről írtakkal. Meg kellene nézniük a készítőknek. 

- 112 - 113. oldal egy csomó elavult dolog van + egyszer már volt intézményfenntartási 

blokk! 

- teljesen hiányzik a kulturális élet feldolgozása 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés  

a képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tátgy: Pályázati felhívás a    Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  magasabb vezetői 

beosztásának  ellátására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában működő Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum igazgatójának  magasabb vezetői  megbízása 2015. június 30-án lejár. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt) 20/B §-

a alapján a  magasabb vezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A Kjt . 

végrehajtásáról a  művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 

tárgyában kiadott 150/1992. ( XI.20. ) Kormányrendelet( a továbbiakban: Vhr. ) 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői 

megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, mely beosztást  nyilvános pályázat 

útján kell betölteni. 

 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv  internetes oldalán, 

valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ internetes 

oldalán történő közzétételtől kell számítani. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat esetén a pályázat benyújtásának  határideje a pályázati 

felhívásnak kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv  internetes oldalán honlapján való elsődleges közzétételétől 

számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 

 

A Vhr . 6/B § (1) bek. alapján  az intézmény vezetésével az bízható meg aki: 

 szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

 nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

 szakvizsgával, vagy 

 főiskolai könyvtárosi képzettséggel  

rendelkezik és  

 a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és 
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves , 

2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább 10 éves szakmai 

gyakorlatot szerzett . 

A Vhr. 7. § (1) bek. alapján közgyűjteményi intézményben magasabb vezető beosztás 

ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre 

szól.  

A Vhr. 7. § (5) bek. alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a vezetői megbízatás 

feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának 

helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak biztosítania kell, 

hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást 

megkapják, az intézményt megismerhessék.  



A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján  a pályázókat a pályázati határidőt követő 21 napon belül 

a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 

nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével- a kinevezési, 

megbízási jgkör gyakorlója A Vhr. 7. § (6 ) bekezdése alapján a bizottság tagja a 

Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, 

továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjen. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 

1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum  magasabb vezetői (igazgatói )  beosztásának ellátására  pályázati felhívás 

közzétételét a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi helyeken.  

 

Határidő: 2015. február 12. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető- főtanácsos 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon a 150/ 1992.  (XII. 20. ) Kormr. 7. § (6) bek.  alapján felállítandó  

bizottság létrehozásáról . 

 

Határidő: 2015. március 31.  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

              Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Szentgotthárd, 2015. január 14. 

 

 

          Huszár Gábor 

                                                                                 polgármester 

 

 

ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.01. napjától 2020.06.30. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

 felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény 

tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért , 

 koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és 
ellenőrzési feladatok összességét, 

 elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti 
munkáltatói jogokat,  

 pályázatok elkészítése, benyújtása, 

 könyvtárosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény , valamint az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. 

(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai 

könyvtárosi képzettség, 



 az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlat , 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves 

szakmai gyakorlat, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 felhasználói szintű internetes alkalmazások,  

 sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat -tételi eljárás lefolytatása, 

 magyar állampolgárság,  

 büntetlen előélet, cselekvőképesség,  

  a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
        

  vezetői gyakorlat 
  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

 Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.  

     

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

 szakmai önéletrajz,  

 a pályázati feltételeként előírt végezettséget ,  képesítés tanúsító okirat(ok) másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű ), 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez , 

 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 
(Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és 

térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:………./2015 , valamint a munkakör 

megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.  művészeti,  

közművelődési és  közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. 

(XI.20.) Kormányrendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a 

közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.szentgotthard.hu – 2015. február 12. 

 www.kozigallas.gov.hu – 2015. február 12. 

 Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft.- 2015. 
február 12. 

 Szentgotthárd c. újság 2015. februári száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentgotthard.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/


 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: Ügyeleti helyiség kialakítása (Szentgotthárd, Rákóczi út. 5. ) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárdon jelenleg a hétközi és a hétvégi orvosi ügyeleti ellátás a Rákóczi úti rendelő 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzeti rendelőben zajlik 2014. áprilisától – ekkor ez még még 

üres körzet volt, a korábbi ügyeleti helyiségeket az Egészségfejlesztő Iroda foglalja el. 

 

Azóta a IV. számú körzet betöltésre került, sőt, 2014. december 1-jétől már vállalkozó 

háziorvosként látja el a tevékenységét az új orvos.  

Időközben az ügyelet ellátásában is változás történt: 2015. január 1-jétől már nem a 

Rendelőintézet, hanem a MorrowMedical Zrt. látja el a tevékenységet. Az új szolgáltató már 

korábban is kérte, hogy önálló helyiségben szeretné ellátni az ügyeletre érkező betegeket, de 

eddig ezt nem sikerült megoldani. Hasonló kéréssel fordult a IV. számú körzet háziorvosa is 

az Önkormányzat illetve a Rendelőintézet felé: úgy látja, hogy mind a IV-es körzet, mind az 

ügyelet számára megnyugtató lenne, ha külön helyiségben folyna az ügyeleti ellátás – 

szakmai és pénzügyi okok miatt egyaránt. 

 

Megállapítható, hogy ez a kialakult helyzet nem szerencsés, több szempontból is okozhat 

problémákat hiszen egy olyan helyiséget használnak az ügyeletben közreműködök, ami nap 

közben egy háziorvos – egy vállalkozás - saját háziorvosi rendelője saját eszközökkel, saját 

dolgokkal.  

Hosszú távon szakmailag is kiderülhet, hogy ez a közös állapot nem felel meg az 

elvárásoknak. Korábban is külön helyiség állt az ügyelet rendelkezésére annak ellenére, hogy 

akkor kizárólag az itteni orvosok voltak ügyeletben míg most többnyire nem helyiek 

ügyelnek.  

 

Ezek mérlegelése után a Hivatal képviselői és a Rendelőintézet vezetője, valamint a SZET 

munkatársai megvizsgálták a lehetőségeket, és a jelenleg étkezőként funkcionáló helyiség 

átalakítását javasolják. A Szolgáltatót is tájékoztatták a lehetőségről, aki ezt elfogadta. A 

SZET munkatársainak tájékoztatója szerint az átalakítási munkálatok anyagköltsége 

hozzávetőlegesen 191.000,- Ft + ÁFA, a munkadíja 332.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen és 

hozzávetőlegesen 523.000,- Ft + ÁFA. 

 

A munkálatokat olyan módon kellene elvégezni, hogy 2015. március 1-jétől már az újonnan 

kialakított ügyeleti helyiségben fogadhassák a betegeket. 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges? Az új helyiség kialakítása mellett szakmai, 

vagyonvédelmi, célszerűségi érvek szólnak – részleteseben kifejtve fent. 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja, a 2015. évi költségvetésben 

tervezni kell. 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A kialakítás egyszeri beruházás, így a 

kérdés ebben az esetben nem releváns 



 

 

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Egyszeri beruházásról van szó, ami a 

következő évtizedekre szóló eredményt jelent, így külön kockázata nincs.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Fennmarad a jelenlegi, semmilyen 

szempontból sem kívánatos állapot ami prolékat okoz.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: Az előterjesztés alapján megvalósuló változás – 

beruházás – minimális, szokásos adminisztratív feladatot jelent. 

 

 

 

Arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átalakítás költségeit a 2015. évi 

költségvetésben biztosítani szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. szám 

alatt kialakítandó ügyeleti helyiség átalakítási munkálataira bruttó 670.000,- forintot biztosít 

amit a 2015. évi költségvetésben kell biztosítani.  

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. január 19. 

 

 

                    Huszár Gábor 

           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez 

(1. sz. melléklet), hogy Szentgotthárd Város Fúvószenekara számára egyenruha 

beszerzésének fedezetét biztosítsa.  

 

A Zenekar a mostani egyenruháját már 2005 óta használja, így közel 200 fellépés után 

szükségessé vált az öltözékek cseréje. Az idei évben a Zenekar megkezdi a felkészülést a 

2016-os jubileumi évre, hiszen akkor ünneplik majd fennállásuk 110 évfordulóját. A szakmai 

felkészültségen túl fontosnak tekintik az új egyenruha beszerzését is.  

 

A zenekar vezetősége 2014 őszén kért ajánlatokat az egyenruhák elkészítésére. A Véda Kft. 

ajánlata alapján az egyenruhák elkészítése 3.025.000,- Ft, azaz Hárommillió-huszonötezer 

Forint költséget jelent.  

 

Az Egyesület kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kérelmüknek megfelelően a Zenekar 

egyenruhájának elkészíttetéséhez szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

 

A kérelem kapcsán felmerülhet az a kérdés, hogy ilyen nagy összegben miért, mi alapján 

részesüljön az Egyesület pozitív elbírálásban. Az Önkormányzat és az Egyesület között jelen 

pillanatban nincsen olyan együttműködési megállapodás érvényben, amely érdemi módon 

alátámasztaná az Önkormányzat ilyen mértékű anyagi támogatásának helytállóságát. Viszont 

egy folyamatos együttműködés lehetőséget érdemes továbbgondolni, ugyanis a városi 

rendezvények száma jelentősen megnőtt, ezekhez pedig szükséges a térségben működő 

kulturális csoportok aktivitására. Egy ilyen megállapodás esetén a fellépések jobban 

koordinálhatók lennének, az Egyesületet szerződés is kötelezné a település rendezvényeinek, 

kulturális munkájának  segítésére 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy gondolja át egy olyan együttműködési 

megállapodás előkészítését, amely adott esetben lehetőséget biztosít anyagi támogatás 

nyújtására, amiért cserébe az Egyesület díjmentesen biztosít zenei programokat 

Szentgotthárdnak.   

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges? A jelen helyzetben egy városi civil szervezet a saját 

fellépéseinek látványosabbá tételéhez kér jelentősebb anyagi támogatást. Az 

önkormányzattal állandó kapcsolata nincs. Az önkormányzatnak persze szerencsés, ha 

a rendezvényein fellépők megjelenése megfelelő, ha a település neve alatt szereplők 

elegánsan jelennek meg. Ez az egyik oldala a kérelem teljesítésének. A másik, hogy a 

civil szervezetek és városrészek támogatására éves szinten 5 millió Ft-ot tud adni az 

önkormányzat – az itt kért összeget ehhez célszerű arányítani. Probléma az is, hogy 



nem látunk összehasonlító árakat – a szervezet képviselője valamilyen szempont 

szerint valakivel tárgyalt – ez természetesen lehet az egyesület magánügye, de ha a 

kijött bekerülési költséget közpénz felhasználásával szeretnék rendezni, akkor a 

támogatónál ez nem jelent előnyt. . 

 

 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja, a 2015. évi költségvetésben 

tervezni kell az összeget.  

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns. 

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Az összeg a civil szervezetek számára 

nyújtott támogatások között magas bár nem egy évre szól az eredményeképpen 

megvásárolandó ruházat. Az egyesület munkája fontos a város számára, az lenne 

igazságos és más civil szervezetek hasonló igényei esetén is tartható és magyarázható, 

ha a szervezet az önkormányzat irányába vállalt többletmunka vállalását, írásos 

formában is felvállalt együttműködést tudna felmutatni.   

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Önkormányzati oldalról ez közvetlenül nem 

jelent problémát viszont a támogatás nélkül a zenekar valószínűleg nem tudja a 

ruházatot beszerezni. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület egyenruha beszerzésére irányuló kérelmét nem támogatja. 

        

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület egyenruha beszerzésére irányuló kérelmét ……….. Ft-tal 

támogatja, melyet a 2015. évi költségvetésben tervezni kell azzal, hogy az Önkormányzat 

kezdeményez egy több évre zóló, évente konkretizált együttműködési megállapodás 

megkötését a Szentgotthárd Fúvóskulturájáért Egyesülettel. 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Szép Renáta titkársági ügyintéző 
Szentgotthárd, 2015. január 10.  
 
                                  Huszár Gábor 
                                   polgármester 
 
Ellenjegyezte:  
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: A mozi működésének tapasztalatai  

Tisztelt Képviselő-testület! 

2012 folyamán merült fel nagyon élesen a Szentgotthárdi Mozi helyzete. Világossá vált, hogy 

az egyébként minden szempontból elavult létesítmény sorsát végérvényesen rendezni kell, a 

döntések nem halogathatók: A mozit be kell zárni és az épületnek más funkciót kell keresni 

vagy egyelőre sorsára kell hagyni – ez olcsó, szinte ingyen megúszható; vagy mindenek előtt 

a vetítéstechnikát teljesen át kell alakítani és a mai technikai szintnek megfelelő rendszert kell 

idetelepíteni. Tudtuk, hogy ez 20 millió Ft körüli összeget jelent a költségvetésben. Ezzel 

egyidejűleg azt is látszott, hogy szükséges volna a mozi épületének a mind teljesebb felújítása 

is hiszen önmagában a jó vetítéstechnika az ettől kapható moziélmény nem lesz/nem lehet 

eléggé vonzó egy lepattant épületben, az ötvenes – hatvanas évek élményvilágát hordozó 

belső terekben, a kívülről elérhető kétes színvonalú mellékhelységekkel, a fűtetlen előtérrel.  

Azt is tudtuk, hogy ez további 10 millió Ft-os nagyságrendú kiadást fog jelenteni.  

Nem sokan hittünk abban, hogy ezek megvalósításának van realitása, hogy a szentgotthárdi 

mozinak lehet még jövője is – nemcsak 99 éves múltja. A legfontosabb döntéshozók, a 

szentgotthárdi képviselő-testület tagjai vagy legalábbis a tagok többsége  szerencsére ebbe a 

kategóriába tartozott: felvállalta ezt az intézményt és vele a szükséges beruházásokat.  

Mindezen döntéseknek 2015. elejére az lett az eredménye, ami az 1. számú melléklet szerint 

csatolt beszámolóban olvasható.  

A beszámoló átfogó és szinte mindenre kiterjedő nagyon érdekes és tanulságos „olvasmány” 

Álláspontom szerint az önkormányzatnak továbbra is teljes „mellszélességgel” a mozi mellett 

kell állni és a szükséges elsősorban erkölcsi segítséget továbbra is meg kell adnia 

mindenkinek aki a Csákányi László Filmszínház ügyében munkálkodik.  

Bátorítanunk kell a szereplőket a megkezdett munka folytatására. 

Fontos, hogy azokon a területeken ahol nem értek el elsőre látványos eredményt, azokat is 

folytassák tovább. 

Nagyin fontosnak kell gondolnunk azt a hatást amit a filmszínház a városmarketing területén 

nyújtani tud. Fontosnak kell tartanunk azt a létrejött kulturális teret amit a mozi jelent és ki 

kellene találni azokat a további funkciókat amelyekre ez a közösségi tér még képes. 

Szentgotthárd kulturális „rendszerébe” a mozit és a körülötte szerveződő új dolgokat jobban 

be kell illeszteni és ennek „kulturális helyet” kell biztosítani.  

Ki kell használnunk és Szentgotthárd javára kell fordítanunk mindazt amit a filmszínház és az 

általa „indukált” változások hordoznak. 

Kérem a Beszámoló megvitatását és elfogadását.  

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László 

Filmszínház működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló,  az 1. számú melléklet 

szerinti beszámolót  megismerte, azt elfogadja.  

Határidő: a közlésre azonnal 

              Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2015. január 20. 

                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                               Jegyző 

 

1. számú melléklet 



 

 

 

 

 

HA MOZI, AKKOR SZENTGOTTHÁRD, ÉS TÖBB, MINT FILMSZÍNHÁZ! 

 

 

 

 

 

FILMEK CSÚCSMINŐSÉGBEN MINDENKINEK! 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZENTGOTTHÁRDI  

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

INNOVÁCIÓ 

 

KOOPERÁCIÓ 

 

KOORDINÁCIÓ 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Sebestyén Dénes 

 

Szentgotthárd, 2015. január 17. 



 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

Takáts József ügyvezető igazgató Úr – a mozit üzemeltető Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. (a továbbiakban: SZET Kft.) első vezetője – 2013. szeptember elején 

azzal a feladattal bízott meg, hogy a filmszínház jubileuma alkalmából a gazdasági társaság 

mozi üzemi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataiban – elsősorban 

programszervezés és marketing vonalon – vele és a cég alkalmazottaival együttműködve, de 

ezzel együtt szakmailag önálló felelősséggel, teljes körűen közreműködjek. 

 

A centenáriumi akció- és programsorozat 2013. szeptember 23-án kezdődött a moziban azzal 

a mottóval, hogy „100 NAP – 100 ÉLMÉNY”. A legfontosabb céljai között – a jubileum méltó 

megünneplésén túl – a következők szerepeltek: megismertetni az emberekkel a korszerű és 

csúcsminőségű vetítés-technikát, felkelteni az érdeklődést a mozi nyújtotta különleges 

élmények iránt, növelni a vendégek számát és az új nézőket hosszú távon is megtartani. 

 

Ennek érdekében egy komplex, 100 napig tartó és 100 élményt ígérő, jubileumi 

kedvezményeket és meglepetéseket egyaránt magában foglaló sajátos akció-sorozat és 

kampány indult el, amelynek elemei egymást erősítették és a fenti célok elérését szolgálták. 

 

A kedvezmények a gyakorlatban azt jelentették, hogy december 31-ig a 3D-s filmek (1000 Ft 

helyett) 830 Ft-ba kerültek, mert Szentgotthárdot 830 éve alapították; a 2D-s filmekre pedig 

30% kedvezménnyel vásárolhattak jegyet az érdeklődők (800 Ft helyett 560 Ft-ért), mert a 

település 30 éve volt már város. A mozi-centenárium tehát gyakorlatilag három évfordulóról 

emlékezett meg egyszerre. 

 

A filmszínház üzemeltetésének – és egyben az említett programsorozat – értékelésére 2014. 

január végén került sor. A Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy az Önkormányzat 

finanszírozásában a digitális vetítésre történő átállás a mozi történetének egy újabb fejezetét 

nyitotta meg, az elért eredmények és a megmutatkozó tendenciák biztatóak, ezért a 

javaslataimat is figyelembe véve újabb komoly beruházásról, és azzal párhuzamosan több 

kisebb-nagyobb fejlesztésről egyaránt döntés született, a 6/2014. számú határozatban pedig 

rögzítésre kerültek a konkrét feladatok. 

 

Közben tavaly februárban vezetőváltás történt a SZET Kft. élén, a gazdasági társaság első 

embere Hodászi Gábor Úr lett, aki a filmszínházzal kapcsolatban végrehajtandó tennivalók 

koordinálását rám bízta. 

 

2014. július 1-től Karsai Gábor Úr személyében ismét új ügyvezető igazgatója lett a cégnek, 

megbízatásom azonban nem változott, továbbra is a mozival összefüggő feladatok ellátásában 

működtem közre. 

 

2. FEJLESZTÉSEK 

 

2014. január 1-től nem került sor áremelésre, sőt új kedvezmények léptek életbe, ugyanis 

várható volt, hogy az átlagnézőszám emelkedése és a 100 napos kampány előtti jegyárak 

visszaállítása több bevételt fog eredményezni még az engedményekkel együtt is. 

 

Ugyan kisebb volumenben, de garantált módon a kedvezmény és a meglepetés vonal egyaránt 

megmaradt. Az első kategóriába tartozott, hogy nem lett feláras az erkély, esetenként 10-25% 



engedmény járt, és megjelent a páros kedvezmény, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy 

minden másodikként megvásárolt jegy 100 Ft-tal olcsóbb. 

 

A 200 Ft megtakarítást jelentő gyermekjegy továbbra is opció volt. Az előre leszervezett 

előadások csoportos kedvezménye szintén nem változott, maradt 500 Ft. 

 

A meglepetés pedig abban nyilvánult meg, hogy – utalva a mozi életkorára – minden 100. 

vendég ajándékba kapta azt a filmet, amelyre érkezett. 

 

Az elmúlt év első felében többek között realizálódott egy online pénztárgép megrendelése, 

majd tavaly szeptemberben – a mozi újraindításával párhuzamosan – a beüzemelésére is sor 

került. 

 

Ropos Gábor webmester közreműködésével elkészült a honlap, amelynek elérhetősége: 

www.csakanyimozi.hu, és ez a felület lehetővé teszi az internet alapú online helyfoglalást. A 

kialakított hardver- és szoftverrendszer egyúttal alkalmas a direkt jegykiadásra is. A 

filmszínház e-mai címe pedig az info@csakanyimozi.hu lett. 

 

A Steiner & Sturm Kft. jóvoltából megtörtént a nézőtéri széksorok és ülőhelyek 

újraszámozása. A földszint „F”, az emelet (erkély) pedig „E” karakterrel lett 

megkülönböztetve. 

 

A kéthetes ciklusú műsor-összeállításra 2014. május 1-től került sor, mert előtte a kezelőknek 

el kellett sajátítaniuk a weboldal – azon belül pedig a helyfoglaló és a jegykiadó rendszer – 

adminisztrációs felületeinek a használatát. 

 

A tesztidőszakban a NIB-KER Bt. biztosította a működtetéséhez szükséges számítástechnikai 

eszközöket az új formátumú belépők előállításához nélkülözhetetlen printerrel, valamint a 

szükséges méretű és mennyiségű nyomtatópapírral együtt. 

 

Mivel a büfé üzemeltetését korábban végző Alvállalkozóval a folytatás feltételeiről nem 

sikerült megállapodni, ezért szeptembertől már a SZET Kft. végezte ezt a tevékenységet. 

 

Az alternatív tartalmak (társművészetek) vetítésének lehetőségével összefüggésben pedig 

létrejött a kapcsolatfelvétel és a megegyezés, sőt kialakult a folyamatos együttműködés a 

forgalmazó Pannónia Szórakoztató Kft-vel. 

 

Az épület felújításával összefüggésben több millió forintot költött maga a SZET Kft. is a 

mozira, mert például a földszinten új büfé és pénztár létesült, az emeleti galérián pedig kávézó 

kialakítása kezdődött el. 

 

A tavaly elvégzett és idén kifizetésre kerülő építőipari szakmunkák (villamos hálózat, 

épületgépészet stb.) és egyéb kiegészítő tevékenységek kiszámlázott tételei összesen 

1.866.115,- Ft összeget jelentenek. 

 

A pénztárgép, a számítógép, a monitorok, a nyomtató és az egyéb más nélkülözhetetlen 

eszközök beszerzésére közel 500.000,- Ft-ot kellett költeni; az asztalos munkák értéke 

496.010,- Ft lett; a popcorn készítő gép beszerzési ára 406.400,- Ft volt; a gázcső javítása 

pedig 52.450,- Ft-ba került.  

 

http://www.csakanyimozi.hu/
mailto:info@csakanyimozi.hu


Ha az említett költségeket összeadjuk, akkor eredményként több mint 3.300.000-, Ft-ot 

kapunk, amely az üzemeltető részéről komoly ráfordításnak számít.  

 

A legjelentősebb beruházást természetesen a tulajdonos Önkormányzat hajtotta végre a Cseke 

Kft. közreműködésével közel 100 nap alatt. Az érdemi munkálatokra tulajdonképpen a nyári 

„holtszezonban” került sor. 

 

A leállás előtti utolsó vetítés június 17-én, utána pedig az első szeptember 19-én volt, ezért 

tavaly gyakorlatilag csak 9 hónapot üzemelt a mozi. 

 

3. ÚJABB 100 NAP – 100 ÉLMÉNY 

 

A felújítás befejezését és a műszaki átadást követően tehát – szeptember második felében – 

ismét elkezdődtek a vetítések. Az első hetekben a nyár legsikeresebb alkotásai kerültek 

bemutatásra. 

 

Szeptember 23-án pedig újra elstartolt a „100 NAP – 100 ÉLMÉNY” akció- és programsorozat, 

amely az első hasonló kampány ötletét és koncepcióját részben továbbvitte, részben viszont 

újabb elemekkel és tartalmakkal egészítette ki. Ismét különleges programok, kedvezmények 

(jelentős árengedményeket és egyedi akciók) és meglepetések (garantáltan és váratlanul 

egyaránt) várták a mozi vendégeit. 

 

A legfontosabb különbségek közül a következőket emelném ki: ezúttal alapvetően a 

szentgotthárdi csata 350. évfordulójára történt utalás (pl. csatajegy, játékos évforduló, törökös 

kalandnap), megjelentek a kínálatban az alternatív tartalmak (vagyis a társművészetek), az 

országos bemutató előtti díszelőadások, a premierfilmek és a vetítéseket kiegészítő 

rendezvények (pl. énekes-zenés produkciók, játszóház kézműves foglalkozásokkal, 

ismeretterjesztő előadások). Több vetítés gyakorlatilag nem csak populáris program lett, 

hanem valódi kulturális eseménnyé nőtte ki magát (pl. a Beatles és a Vatikán film, vagy akár 

a társművészetek bemutatása). 

 

A projekt megvalósítása során ismét meghatározó jelentősége volt az együttműködő partnerek 

bevonásának, a támogatói kör kialakításának, továbbá a világhálón való megjelenésnek, az új 

jegytípusok átmeneti bevezetésének, az értékesítés-ösztönző elemek kidolgozásának és 

összehangolásának, valamint a kísérő rendezvények megszervezésének és lebonyolításának.  

 

3.1. Vállalkozások megnyerése együttműködő partnernek vagy támogatónak 

 

A stratégiai jelentőségű együttműködő partnerek 2014-ben a következők voltak: szakmai 

vonalon az AGORA-SAVARIA FILMSZÍNHÁZ és a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT., a 

felajánlások nagyságrendjét tekintve pedig a GOTTHÁRD TV és a TOSO KFT. 

 

A legnagyobb volumenű háttértámogatást pedig a honlap, valamint az online helyfoglalási és 

a direkt jegykiadási rendszer létrehozója és folyamatos fejlesztője, ROPOS GÁBOR 

WEBMESTER nyújtotta. 

 

Alapvetően az ő közreműködésükkel lehetett összeállítani a változatos és minden igényt 

kielégítő kínálatot, és hatékonyan eljuttatni az információkat nagyon sok emberhez.  

 



Az együttműködő partnerek között indokolt megemlíteni még az alábbiakban felsoroltakat is: 
GOTTHÁRDI KÖRKÉP, KÖRMEND.HU, NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA, PANNON KAPU 

KULTURÁLIS EGYESÜLET, RADIÓ 8 KÖRMEND, SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG, SZENTGOTTHÁRD 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 

 

A programsorozat további támogatásait, meglepetéseit és ajándékait – kiosztható vagy 

kisorsolható tárgyak felajánlásával – ők biztosították: ÁFÉSZ, CLUB 3 ÉTTEREM, DIEGO 

SZENTGOTTHÁRD, DOLGOS DÍSZFAISKOLA KFT., DRINI PÉKSÉG, ELINA PÉKSÉG, FEZO KFT., 

HUNYADI VENDÉGLŐ, MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM, NÉMETH FAHÁZÉPÍTŐ 

KKT., PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT., PEK-SNACK LÁTVÁNYPÉKSÉG, STEINER & STURM 

KFT., SZŰCS ENDRE VÁLLALKOZÓ, VÁNDOR FOGADÓ, VIDANTI FAMILY SHOP, VILLA 

PERGOLA, VIRTUART KFT., ZÁVECZ ÉS FIAI KFT.  

 

Még egyszer meg szeretném említeni azokat a cégeket, amelyek 2013-ban és 2014-ben 

egyaránt jelentős mértékben segítették a kitűzött célok elérését: ÁFÉSZ, GOTTHÁRD TV, ELINA 

PÉKSÉG, FEZO KFT., HUNYADI VENDÉGLŐ, STEINER & STURM KFT., TOSO KFT., VIDANTI 

FAMILY SHOP. 
 

Mindenki a lehetőségihez mérten adakozott, és számításaim szerint közel másfél millió forint 

értékű felajánlás jött össze. 

 

3.2. Rendezvények megszervezése és lebonyolítása 

 

Tavaly több olyan kiemelt eseményre is sor került a filmszínházban, amelyek nem csupán 

filmvetítésből álltak, hanem egyéb kísérő programok szintén kapcsolódtak hozzájuk. Ebből 

adódóan intenzívebben kellett foglalkozni a közönségszervezéssel.  

 

A legjelentősebb rendezvények között elsőként az október 4-én megvalósult avató ünnepséget 

kell megemlíteni. Ennek keretében került először vászonra az új Városfilm. Az esti teltházas 

díszelőadás pedig a 100 éves szentgotthárdi mozi történetének első olyan vetítése volt, amely 

során egy filmet a hazai bemutató előtt egy hónappal kizárólag itt láthatott a közönség. Ez a 

Beatles – Egy nehéz nap éjszakája című zenés produkció volt a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ 

KFT. felajánlása révén. 

 

Az eseményen filmzenékkel és -slágerekkel több helyi formáció lépett fel ebben a sorrendben: 

Szentgotthárdi Vonósok (az átadó ünnepségen), Szentgotthárdi Iskolások Kórusa (a délutáni 

rajzfilm előtt), Gotthárd Brass (az esti díszelőadást megelőző percekben). 

 

Az említett hónapban az érdeklődők részt vehettek a Különleges vasárnapok 

rendezvénysorozat első, Törökös kalandnap elnevezésű komplex programján is. Október 19-

én a szentgotthárdi csata kerek évfordulója alkalmából a török idők megidézésére került sor a 

moziban magyar filmek vetítésével: a Szaffi című rajzfilm, az Egri csillagok című történelmi 

kalandfilm és a Gábor diák című zenés kalandfilm segítségével. Az előadásokra a belépődíj 

350 Ft (Csatajegy) volt.  

 

Ingyenes kiegészítő programként török(ös) ételek versenyére lehetett benevezni, és az Őrállók 

Alapítvány közreműködésével – a korhoz és a filmekhez kapcsolódó – játszóház keretében 

kézműves foglalkozások várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 

 



Az autentikus hangulatot jelentősen fokozta, hogy a mozi előterének egy része török 

berendezést kapott Akkir Zsuzsa és Akkir Serkan jóvoltából, akik részt vettek az ételek 

értékelésében is. 

 

A Különleges vasárnapok rendezvénysorozat következő eseménye a Varázslatos felfedezőnap 

mottót kapta. Ekkor a Vatikáni Múzeum 3D című film vetítése és a hozzá kapcsolódó előadás-

sorozat várta a vendégeket. Egyébként ezt a produkciót ugyancsak a hazai premier előtt egy 

hónappal – szintén a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT. jóvoltából – csak nálunk láthatták az 

érdeklődők, akik olyan sokan voltak, hogy a meghirdetetten felül még egy vetítésre sor került. 

 

November 16-án tehát bemutatásra került a világ egyik legnagyobb és legkülönlegesebb 

múzeuma, a keresztény vallás egyik szentélye, ahogyan Magyarországon még soha nem látta 

senki! 

 

A felkért előadók segítségével a vendégek megtudhatták azt is, hogy mi köti össze Szent 

Mártont, a Svájci Gárdát és a Vatikánt? Az első témáról Horváth József pápai prelátus, a 

másodikról Korpics Ferenc történelemtanár, a harmadikról pedig Kürnyek Róbert plébános 

beszélt. 

 

A Különleges vasárnapok rendezvénysorozat zárásaként december első hétvégéjén a Mozis 

születésnap helyszíne volt a filmszínház. December 7-én például fél áron adtuk a 3D-s 

filmeket, december 8-án pedig az évforduló – és egyben a helyi Moziünnep – alkalmából 

pedig csak 100 Ft volt egy jegy. 

 

A közönségprogramok közül a Swing című új magyar sikerfilm – hazai bemutatóval egy 

időben történő – vetítése után sajnos elmaradt a közönségtalálkozó az említett vígjáték 

rendezőjével és egyik főszereplőjével, Csákányi Eszterrel, mert a művésznőt színpadi baleset 

érte. 

 

Kísérleti jelleggel október végén Őszi délutánok, december végén pedig Téli esték címmel 

szünidei matiné lett meghirdetve. Mindkét esetben egy hétfőt és egy keddet jelentett (amikor 

egyébként is van vetítés), továbbá egy 2D-s családi filmet és egy 3D-s animációt, valamint 

15:00 órai kezdést.  

 

 

3.3. Filmklub 

 

A hat filmből álló őszi széria a következő címet kapta: RETRO – TÖRTÉNELEM A 

FILMSZEMLÉKEN. A szervezésben és a lebonyolításban dr. Frank Róza, Horváth Zsuzsanna, 

Jakab Anikó és Korpics Ferenc vett részt.  

 

A rendszerváltás előtti évtizedek „sikerfilmjeiből” összeállított sorozat az 1919 és 1956 

közötti időszakot fogta át a hétköznapi emberek szemszögéből. Újdonságnak számított, hogy 

minden vetítés előtt bemutatásra került történelmünknek az az időszaka is, amelyről az adott 

alkotás szólt. Szeptember 30-án volt az első előadás, majd azt követően kéthetente 

keddenként került sor a többi film levetítésére. 

 

3.4. Társművészetek 

 



Egyedülálló kulturális program várta az érdeklődőket, ugyanis különböző műfajokból 

világszínvonalú produkciók jelentek meg a vásznon.  

 

A technológia fejlődése, a digitális vetítőgépek elterjedése tette lehetővé a mozikban egyéb 

művészeti ágak megjelenését. Az utóbbi években elképesztő gyorsasággal terjed a színpadi és 

más produkciók vetített formában történő megjelenítése.  

 

Ezzel a lehetőséggel a filmszínház átveszi, sőt kibővíti a televízió szerepkörét, gyakorlatilag 

összeadódik a közösségi és a televízió élmény. A vendégek különleges élményekkel lesznek 

gazdagabbak. 

 

Alternatív tartalomra először október 10-én válthattak jegyet az érdeklődők, azt követően 

pedig kéthetente péntekenként. Összesen kilenc előadás került kiajánlásra: 4 rock koncert, 2-2 

balett és opera előadás, valamint 1 színházi produkció. 

 

3.5. Új jegytípusok bevezetése a programsorozat idejére 

 

Akciójegy – 500 Ft: természetes személynek, csak 3D-s filmre, kizárólag az úgynevezett 

„ajándéközön” kampány keretében december 6-án és 7-én, más kedvezménnyel nem vonható 

össze. 

 

Alkalomjegy – 100 Ft: ajándék jellegű nyomtatvány, természetes személynek egyszeri vagy 

többszöri aktív közreműködésért vagy felajánlásért, 2D-s és 3D-s filmre egyaránt 

felhasználható, csak egy előadásra váltható be, az alternatív tartalmakra nem érvényes, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. 

 

Csatajegy – 350 Ft: természetes személynek, 2D-s és 3D-s filmre egyaránt, kizárólag az 

októberi moziavató délutáni 3D-s előadására és a törökös kalandnap mindhárom 2D-s 

vetítésére, más kedvezménnyel nem vonható össze. 

 

Matinéjegy – 500 Ft: természetes személynek, 2D-s és 3D-s filmre egyaránt, kizárólag az őszi 

és a téli szünetben 2-2 műsorrenden kívüli vetítésre, más kedvezménnyel nem vonható össze. 

 

Partnerjegy – 100 Ft: ajándék jellegű nyomtatvány, jogi személynek a kampány jelentős 

mértékű támogatásáért, 2D-s és 3D-s filmre egyaránt felhasználható, minden előadásra 

érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze, a jogi személyhez való tartozást igazolni 

kell. 

 

Premierjegy – 350 Ft: természetes személynek a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT. jóvoltából 

és a FEZO KFT. támogatásával, kizárólag a moziavatóra a Beatles – Egy nehéz nap éjszakája 

című (digitálisan felújított) zenés film hazai bemutató előtti díszelőadására, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. 

 

Próbajegy – 700 Ft: ajándék jellegű nyomtatvány, direkt marketinggel átadva természetes 

személynek (más településen él és/vagy nem volt még a moziban), 2D-s és 3D-s filmre 

egyaránt felhasználható, csak egy előadásra váltható be, az alternatív tartalmakra nem 

érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze. 

 



Ünnepjegy – 100 Ft: természetes személynek, csak 2D-s filmre, kizárólag december 8-án (a 

mozi születésnapján) és az akkor vetített alternatív tartalomra is érvényes, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. 

 

Vendégjegy – 100 Ft: minden 100. mozilátogatónak meglepetésként, 2D-s és 3D-s filmre 

egyaránt kiadható, az alternatív tartalmakra is érvényes, más kedvezménnyel nem vonható 

össze. 

 

3.6. Egyéb speciális marketing eszközök alkalmazása 

 

Akciócsoport: speciális mellényben tavaly is több alkalommal bevetésre került a MOZI 

KOMMANDÓ. Ez a fiatalokból álló formáció a centenárium évében jött létre, önkéntes alapon 

szerveződik és tevékenykedik. Az aktivisták az elmúlt esztendőben már nem csak a 

meglepetések kiosztásában vettek részt, hanem például közreműködtek több rendezvény 

lebonyolításában is. 

 

„Decemberi ajándéközön”: a hobbit trilógia első részét mikulásra, második epizódját a mozi 

születésnapjára, a sorozat harmadik filmjét pedig karácsonyra kapták meg a rajongók. Tavaly 

decemberben mindhárom rész csak Szentgotthárdon került a vászonra. 

 

Extra hétvégék: A Hunyadi Vendéglő és a Vándor Fogadó pénteken nyitástól vasárnap 

zárásig az adott hétvégére érvényes mozijegyet bemutató személyeknek a fogyasztás árából 

20% kedvezményt adott. 

 

Gyermekkedvezmény kibővítése: a jogosultság életkor-határának felemelése, azaz 6 helyett 8 

éves korig járt az árengedmény. 

 

Játékos évforduló: a szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából – szeptember 23-tól 

december 30-ig – meghirdetésre került egy különleges akció a következő felhívással: „Szállj 

harcba a percekért, megéri! Mozizz 350 napig 350 forintért!” Az ígéret szerint a szerencsések 

2015-ben alkalmanként 350 forintért válthatnak jegyet bármelyik előadásra. Mit kellett tenni? 

Megnézni minél több filmet, de összesen legalább 350 perc időtartamban. Összegyűjteni az 

ezt igazoló és különböző alkotásokra szóló jegyeket, majd csatolni a moziban átvehető 

nevezési laphoz, kitöltés után pedig egy lezárt borítékban beledobni az előtérben erre a célra 

elhelyezett dobozba. Összesen 145 db nevezés érkezett, és a kampány végén a nyilvános 

sorsolás is megtörtént, sőt a három szerencsés már átvette a nyereményét. 

 

Meglepetések: a gyerekeknek szóló filmek után több alkalommal osztott a MOZI KOMMANDÓ 

elfogyasztható „nyalánkságokat” (pl. mogyorót, péksüteményt), de arra is volt példa, hogy a 

vendégeket már a vetítés előtt a nézőtéren várták a kisebb ajándékok (pl. nyalóka, pattogatott 

kukorica). Minden 100. vendég 100 Ft-ért nézhette meg azt a filmet, amelyikre érkezett. 

 

„Mozizz és bulizz Szentgotthárdon!”: Ez egy kombinált programként lett meghirdetve a 

Hunyadi Vendéglő közreműködésével. Három előre meghatározott szombaton – kimondottan 

fiataloknak szóló film után – tematikus disco jelent meg a kínálatban, és aznapi mozijegy 

bemutatásakor 20% kedvezmény járt volna a belépőjegyre is. A vetítésre jöttek ugyan a 

vendégek, viszont a másik helyszínre már nem mentek át. Mivel mindenki a saját költségeit 

vállalta, ezért a filmszínháznak ez nem jelentett anyagi veszteséget. 

 



Nagyméretű megállító táblák: a mozi elé (közvetlenül a főbejárat mellé) és az épület aulájába 

(a pénztárral szemben) egy-egy speciális, tájékoztató jellegű felület került, amelyek 

gyakorlatilag a programsorozat legfontosabb eseményeit (pl. a különleges vasárnapokat, a 

filmklub és a társművészetek előadásait), valamint egyéb fontos információit (elsősorban 

felhívásait és akcióit) tartalmazták. 

 

Nevezetes számok: a kampány kezdetétől – vagyis szeptember 23-tól – számolva a mozi 1664. 

és 2014. vendége meglepetésként kapott egy-egy ajándékcsomagot, amelyben két könyv volt: 

a Magyarország kincsestára… című kiadványsorozat részeként tavalyelőtt szeptemberben 

megjelent Szentgotthárd album és Csuk Ferenc idén bemutatott Szentgotthárdi csata című 

kötete.  

 

Plakátkampány: a moziműsor egységes arculattal és nyomtatott formában szintén megjelent a 

város több frekventált pontján (pl. hirdetőtáblákon, kirakatokban), sok filmről külön sorozat is 

készült a közterületeken és az intézményekben erre a célra felhasználható felületekre. 

 

Reklámspotok: a Gotthárd TV támogatásként több filmről és eseményről készített ajánlót, 

amelyeket rendszeresen és több alkalommal közvetített az előfizetőinek. 

 

Sorsolások: a legalább két felvonásból álló alternatív tartalmak szünetében, valamint tavaly az 

utolsó előadás után a vendégek között legalább egy ajándék került kisorsolásra (pl. díszpárna, 

ébresztőóra, utalvány). 

 

3.7. Intenzív jelenlét a médiában és a világhálón 

 

A reklámtevékenység során a hangsúlyt tavaly szintén a folyamatos és széleskörű tájékoztatás 

kapta, vagyis minél több ember szerezzen tudomást a filmszínházról és a programjairól. 

 

A 100 nap alatt 8 sajtóanyag lett összeállítva – összesen 45 hírrel, tudósítással – és továbbítva 

a médiának. Sor került sajtótájékoztató megtartására és rendszeres egyeztetésekre is. 

 

A lakosság megszólításában a legfontosabb partnereink a következők voltak: GOTTHÁRD TV, 

GOTTHÁRDI KÖRKÉP, KÖRMEND.HU, RADIÓ 8 KÖRMEND, SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG.  
 

A marketing kampányhoz közülük a GOTTHÁRD TV nyújtotta a legnagyobb támogatást, a 

helyi írott sajtó pedig folyamatosan megjelentette a programokat, és rendszeresen beszámolt a 

fontosabb eseményekről.  

 

Körmend város honlapján már folyamatosan megtalálható az aktuális moziműsor, a RADIÓ 8 

pedig rendszeresen közli a filmszínház vetítéseit. 

 

Ősztől az interneten egyre több honlapon tűnt fel a mozi weblapjának a linkje, amely egyre 

látogatottabbá vált, és sikerült elindítani egy új facebook oldalt is.  

 

Online a Beatles vetítésre fogyott el először az összes hely (október elején), a leggyorsabban 

pedig mindez a Vatikán film vonatkozásában történt (november közepén). 

 

A világhálón való megjelenés egyértelműen és nagy mértékben járult hozzá a filmszínház 

megismertetéséhez, azzal összefüggésben pedig a vendégszám növekedéséhez. A statisztikák 



szerint a weblapot megtekintők száma szeptembertől folyamatosan emelkedik, közülük 61% 

visszatérő, 39% pedig új „látogató”. 

  

Összességében több emberhez jutottunk el, mint 2013. azonos időszakában, és az elmúlt 

esztendőben elsősorban a következő üzeneteket hangsúlyoztuk: Ha mozi, akkor 

Szentgotthárd! – 100 nap - 100 élmény! – Filmek csúcsminőségben mindenkinek! – Garantált 

kedvezmények és meglepetések! – SZET - Intézi az egészet! 

 

4. STATISZTIKA 

 

Korábban már említettem, hogy a felújítási munkálatok miatt a leállás előtti utolsó vetítés 

június 17-én, utána pedig az első szeptember 19-én volt, ezért tavaly gyakorlatilag csak 9 

hónapot üzemelt a mozi. 

 

4.1. Filmek száma (db) 

 

 Január Február Március Április Május 

2D-s film 6 8 11 8 4 

3D-s film 5 5 5 5 8 

Összesen 11 13 16 13 12 

 

 Június Szeptember Október November December 

2D-s film 2 3 14 14 18 

3D-s film 5 2 6 7 9 

Összesen 7 5 20 21 27 

 

2014-ben összesen 145 film bemutatására került sor, ebből 88 (61%) 2D-s és 57 (39%) 3D-s 

alkotás volt. (A 2013-as arányok egyébként hasonlóak voltak.) Mindez havi átlagban – 9 

hónappal számolva – 16 filmet jelent. (2013-ban ez nem érte el a 14-et.) 

 

2014-ben a 100 napos kampány során összesen 71 film bemutatására került sor, ebből 48 

(68%) 2D-s és 23 (32%) 3D-s formátumban került a vászonra. (2013-ban ez a szám 54 volt: 

37 2D-s és 17 3D-s alkotásból adódott össze, a százalékos megoszlás azonban gyakorlatilag 

megegyezett a tavalyival.) 

 

Az elmúlt esztendőben a Filmklub keretében levetített alkotások és az alternatív tartalmak 

együtt (összesen 21 produkció) a bemutatott filmek közel 14%-át jelentették. 

 

4.2. Vetítések száma (db) 

 

Január Február Március Április Május Összesen 

30 29 36 34 31 160 

 

Június Szeptember Október November December Összesen 

20 14 32 38 45 149 

 

2014-ben összesen 309 vetítésre került sor. (2013-ban 239 volt.) Mindez havi átlagban – 9 

hónappal számolva – 34 előadást jelent. (2013-ban ez megközelítette a 30-at.) 

 



Tavaly összesen 14 iskolai előadás lett megszervezve és lebonyolítva (2013-ban 7), a szünidei 

matiné keretében pedig 4 vetítés volt. A Filmklub vonatkozásában 12 (2013-ban 5), a 

társművészetek kategóriában pedig 9 alkalom számolható el. 

 

2014-ben a 100 napos kampány során összesen 123 vetítésre került sor. (2013-ban ez a szám 

103 volt.) 

 

4.3. Nézők száma (fő) 

 

 Január Február Március Április Május 

2D-s film 393 434
 

926
1 

873
2 

462 

3D-s film 775 530 627 587 616 

Összesen 1168 964 1553 1460 1078 
1
Szervezett iskolai előadások 270 fővel. – 

2
Szervezett iskolai előadások 577 fővel. 

 

 Június Szeptember Október November December 

2D-s film 64 156 981 1411 1525
6 

3D-s film 591 203 643 755
4 

1831
7 

Összesen 655 359 1624
3 

2166
5 

3356 
3
A műsorjelentés szerinti 1543 fő + 39 fő vendég az avatón (2D-s film) + 42 fő, akinek vissza kellett adni a jegy 

árát, mert előadás közben leállt a vetítőgép (3D-s film). – 
4
Szervezett iskolai előadás 34 fővel. – 

5
A 

műsorjelentés szerinti 2146 fő + 20 fő vendég a Vatikán filmen (3D-s film). –
 6

Szervezett iskolai előadások 556 

fővel.
 
– 

7
Szervezett iskolai előadások 247 fővel. 

 

2014-ben összesen 14383 vendég érkezett. Mindez havi átlagban – 9 hónappal számolva – 

1598 nézőt jelent.  

 

2013-ban összesen 9924 vendég érkezett. Mindez havi átlagban – 8 hónappal számolva – 

1240 nézőt jelent. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy 2012-ben 

(egész évben!) „csak” 2389 személy váltott jegyet. 

 

2014-ben a 100 napos kampány során összesen 7381 vendég jött el a moziba, 2013-ban ez a 

szám 5146 volt. 

 

2014-ben – 9 hónappal számolva – közel 47 fő/vetítés vagy 99 fő/film az átlag, 2013-ban 

pedig – 8 hónappal számolva – közel 42 fő/vetítés vagy 90 fő/film az átlag. 

 

A 100 napos kampány alatt 2014-ben 60 fő/vetítés vagy 104 fő/film az átlag, 2013-ban pedig 

50 fő/vetítés vagy 95 fő/film az átlag. 

 

Érdekes adat, hogy tavaly a bemutatott filmek 61%-a (88 alkotás) 2D-s és 39%-a (57 alkotás) 

3D-s volt, a vendégek választása viszont más arányokat mutat: a 2D-s filmekre 50,2% (7225 

fő), a 3D-s filmekre pedig 49,8% (7158 fő) váltott jegyet. Mindez azt jelenti, hogy a 3D-s 

produkciók továbbra is népszerűbbek, mint a 2D-s formátumok. 

 

Az elmúlt évben a decemberben – a hazai premierrel egy időben – bemutatott A hobbit 3. – Az 

öt sereg csatája című 3D-s amerikai-új-zélandi fantasyt nézték meg a legtöbben, összesen 645 

jegyet vettek meg erre. Vetítésenként az átlagos vendégszám 92 fő lett. (2013-ban az abszolút 

győztesnek a Jégvarázs című amerikai animációs film bizonyult 438 fővel.) 

 



2014-ben a 2D-s produkciók közül a novemberben – szintén a hazai premierrel egy időben – 

bemutatott Az éhezők viadala: A kiválasztott című amerikai kalandfilm első része bizonyult a 

legnépszerűbbnek, összesen 429 ülőhely értékesítésére került sor, megtekintésének az átlagos 

nézőszáma pedig alkalmanként elérte a 61 főt. 

 

Az érdeklődés nagyságrendjét tekintve a magyar filmek közül 2014-ben a Swing című 

romantikus zenés vígjáték lett az első, összesen 174 vendégnek biztosított felhőtlen 

szórakozást. 

 

A Vatikáni Múzeum 3D című olasz dokumentumfilm szintén jelentős eredményeket ért el, 

ugyanis az elmúlt esztendőben 3D-ben 520 fő (köztük 294 fő 7-8. osztályos és szakképző 

iskolába járó diák), 2D-ben pedig 39 fő nézte meg (idén januárban pedig ugyancsak 3D-ben 

további 142 gimnazista). 

 

Tavaly Filmklub keretében összesen 12 előadáson 549 személy vett részt, ez pedig 46 

fő/vetítés átlagos nézőszámot jelent. (Az utolsóként említett arány 2013-ban 39 fő/vetítés 

volt.) 2014-ben egyébként a legtöbben a 12 év rabszolgaság című életrajzi drámára ültek be, 

szám szerint 99-en. 

 

2014-ben az alternatív tartalmakra összesen 375 személy váltott jegyet, és ezzel 42 fő/előadás 

lett az átlag. Legnépszerűbbnek a Queen budapesti koncertje bizonyult, ezen a vetítésen 84 

rajongó vett részt. 

 

Érdekes adat, hogy a PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT. által forgalmazott különleges filmekre, 

beleértve a társművészeteket is, az elmúlt évben összesen 1146 személy volt kíváncsi. 

 

A szünidei matiné filmjeire összesen 310 jegy lett kiadva, mindez azt is jelenti, hogy 

előadásonként közel 78 érdeklődő érkezett. 

 

4.4. Bruttó bevételek (Ft) 

 

 Január Február Március Április Május 

Jegy 1.017.100,- 816.600,- 1.144.300,- 1.033.700,- 903.500,- 

Büfé - - - - - 

Opel - - 64.000,- - - 

R.spot - - - - 46.000,- 

Szemüveg 64.000,- 32.800,- 44.000,- 47.200,- 39.200,- 

Összesen 1.081.100,- 849.400,- 1.252.300,- 1.080.900,- 988.700,- 

 

 Június Szeptember Október November December 

Jegy 492.800,- 295.150,- 1.096.300,- 1.715.500,- 2.367.500,- 

Büfé - 124.270,- 542.320,- 668.500,- 820.740,- 

Fezo - - 35.000,- - - 

Opel - - - 80.000,- - 

Zeneiskola - - - - 20.000,- 

Szemüveg 62.800,- 19.600,- 37.600,-
 

73.600,-
 

174.600,- 

Összesen 555.600,- 439.020,- 1.711.220,- 2.537.600,- 3.382.840,- 

 

2014-ben a jegybevétel összesen 10.882.450,- Ft lett. Mindez havi átlagban – 9 hónappal 

számolva – 1.209.161,- Ft-ot, vetítésenként pedig átlagosan 35.218,- Ft-ot jelent.  



 

2013-ban a jegybevétel összesen 7.480.010,- Ft volt. Mindez havi átlagban – 8 hónappal 

számolva – 935.001,- Ft-ot, vetítésenként pedig átlagosan 31.297,- Ft-ot tett ki.  

 

A 100 napos kampány során 2014-ben összesen 5.369.600,- Ft (43.655,- Ft/előadás) 

jegybevétel realizálódott, míg 2013-ban ugyanebben az időszakban 3.105.010,- Ft (30.146,- 

Ft/előadás). 

 

2014-ben a mozi összes bevétele 13.878.680,- Ft lett, 2013-ban ez az összeg 8.233.610,- Ft 

volt. 

 

4.5. Bruttó kiadások (Ft) 

 

Január Február Március Április Május Június Összesen 

413.074,- 524.713,- 816.226,- 855.788,- 906.584,- 1.119.805,- 4.636.190,- 

 

Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

428.603,- 428.722,- 1.594.665,- 1.161.858,- 1.062.309,- 1.907.992,- 6.584.149,- 

 

A fenti táblázatok a havonta összesített működési kiadásokat tartalmazzák, de a felújítással 

összefüggésben a SZET Kft. is jelentős összegeket invesztált a moziba, amelyeknek bruttó 

összértéke 3.320.975,- Ft. Ezek egyszeri kiadások, amelyek remélhetőleg hamarosan meg 

fognak térülni. Az említett összegből azonban ki kell vonni bruttó 1.866.115,- Ft-ot, mert ez 

csak 2015-ben lesz átutalva, a fennmaradó 1.454.860,- Ft viszont már tavaly ki lett fizetve. 

 

4.6. Egyenleg 

 

Amennyiben a tényleges kiadásokat összeadjuk, akkor 2014-ben a SZET Kft. összesen 

12.675.199,- Ft-ot költött a filmszínházra. Ha mellé tesszük a bevételi oldalon jelentkező 

13.878.680,- Ft-ot, akkor 1.203.481,- Ft eredmény mutatható ki az elmúlt esztendő 

vonatkozásában. 

 

Véleményem szerint – valamennyi körülményt figyelembe véve – a mozi jó úton jár, és ha 

maradnak a jelenleg tapasztalható tendenciák, akkor ebben az évben is minden kétséget 

kizáróan rentábilis lesz. 

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

A korábban ismertetett adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a filmszínház vetítéstechnikai 

fejlesztése és az épület felújítása nem csak jelentős és pótolhatatlan kulturális értéket mentett, 

hanem új lehetőségeket szintén teremetett, amelyekkel élni tudott az üzemeltető. 

 

Az elmúlt időszakban persze adódtak kisebb-nagyobb problémák is, amelyek közül néhány 

még mindig gondot jelent. 

 

Októberben például egy egész hétvégére leállt a vetítőgép (pont az őszi szünet időszakában), 

és a szombat délutáni filmet már nem lehetett végig lejátszani. Hétfőn megjavították, kiderült, 

hogy kontakthibája volt. A nézőszám alakulására azonban mindenképpen negatív hatással 

volt. 

 



A vetítéseket komolyan akadályozó tényező még jelenleg is, hogy a blu-ray lejátszó több 

esetben nem ismerte fel a lemezt, vagy előadás közben megakadt, sőt előfordult az is, hogy 

még a kölcsön kapott eszköz sem tudta végigvinni az adott filmet. Ez nagyon kellemetlen, 

főleg akkor, ha a vendégek mondjuk Körmendről érkeznek, és úgy kell hazamenniük, hogy 

nem tudták megnézni azt, amiért eljöttek Szentgotthárdra. Sajnos előadások is elmaradtak 

emiatt. Ezt a problémát mindenképpen ki kell küszöbölni, mégpedig a lehető leggyorsabban. 

 

Az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó és belső függöny a kintről érkező hangokat 

csak kis mértékben tompítja, és gyakran előfordul, hogy a későbbi előadásra érkező vendégek 

által keltett zaj – főleg ha sokan vannak – nagyon zavarja a még bent ülőket, különösen 

alternatív tartalom, például egy operaelőadás vagy színházi produkció közben. A fűtési 

szezonban tovább rontja a helyzetet, hogy a nézőtéri hőlégbefúvó működése közben keletkező 

légnyomás „kilöki” az utcára nyíló ajtókat, így a meleg levegő egy része a Hunyadi utcára 

áramlik. 

 

Persze lehetne még sorolni az igényeket (pl. nagyképernyős tévé a falra, új asztalok és székek 

a galériára), de idővel a cég remélhetőleg ezeket kigazdálkodja. 

 

A SZET Kft. tehát továbbra is abban érdekelt és arra törekszik, hogy a bevételeket növelje (pl. 

az új infrastruktúrával már bérbe is adható az épület) és a kiadásokat csökkentse, mert még 

lehet racionalizálni az üzemeltetést. 

 

Van már egy új szolgáltatásunk.  A PANNÓNIA SZÓRAKOZTATÓ KFT. tavaly megvásárolt 

tőlünk 150 db 3D-s szemüveget, és odaadta nekünk. Elsősorban azért történt mindez, hogy a 

Vatikán filmet az iskolások is 3D-ben nézhessék meg. A jövőben azonban már előre 

leszervezett előadások esetén más filmekre szintén kölcsön tudjuk majd adni az említett 

eszközöket. 

 

Az elért nézőszámok nagyon jónak mondhatók, természetesen folyamatosan és a 

végtelenségig nem növelhetők, de meglátásom szerint ezen a területen még mindig vannak 

lehetőségek, ezért éves szinten további emelkedéssel számolok. 

 

A több vendég pedig nem csak a jegybevétel volumenére lesz kedvező hatással, hanem a büfé 

nyereségességét is fokozza majd, amelynek átvétele kitűnő lépésnek bizonyult. Ebből 

adódóan nem szükséges a drasztikus áremelés a belépők vonatkozásában, mert ha jó áron 

adjuk a filmeket, akkor az emberek többet költenek mondjuk pattogatott kukoricára vagy 

üdítőre.  

 

Eddig teljes naptári évet, vagyis január 1-től december 31-ig terjedő időszakot még nem 

teljesített a digitális technika bevezetése óta a filmszínház, egy éves adat azonban mégis 

rendelkezésre áll: 2013. május 10-től 2014. május 10-ig összesen 15548 vendég érkezett. 

 

Több új nézővel találkoztunk az elmúlt év utolsó hónapjaiban, főleg decemberben, amikor a 

Próbajegy kampány zajlott. Az biztos, hogy a szomszéd városokból is – Őriszentpéterről és 

Körmendről egyaránt – jöttek érdeklődők. Csákánydoroszlóról pedig többen már 

törzsvendégnek számítanak. 

 

A körmendiek elmondták, hogy irigylik a gotthárdiakat, mert ilyen jó filmszínházuk van, és 

bizony ők fogalmazták meg lényeget is: itt valódi mozi hangulat van, nem pedig „pláza 

feeling”.  



 

Teljesen igazuk van: ha valaki a klasszikus értelemben vett filmszínházba szeretne menni, 

akkor azt nálunk találja meg.  

 

Valószínűleg azért nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a „Mozizz és bulizz 

Szentgotthárdon!” felhívás által kínált lehetőség és az Extra hétvégék ajánlat sem, mert az 

emberek egész egyszerűen csak meg akartak nézni egy jó moziban egy jó filmet, ezért nem 

érdekelte őket sem az olcsó disco, sem pedig az árengedmény a vendéglőkben. 

 

A moziba betérők azonban továbbra is számíthatnak kedvezményekre és meglepetésekre, de 

egyelőre nem akkora volumenben, mint a 100 nap alatt. 

 

A kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy megérte áttérni a haviról a kéthetes ciklusú 

műsor-összeállításra, mert így sokkal hamarabb le tudjuk vetíteni a jó filmeket, és ezért a 

városban és a térségében élő emberek jelentős része itt nézi meg ezeket. 

 

A jövőben szintén vállalni kell a „sikerfilmek” hazai premierrel egy időben történő 

bemutatását még akkor is, ha az első héten minden nap műsorra kell tűzni. 

 

Az nem kérdés, hogy a Filmklub törekvésit támogatni kell, és az alternatív tartalmakat szintén 

indokolt vetítenünk, ugyanis már több olyan emberrel találkoztam, aki először a 

társművészetek miatt jött el a moziba. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy jó a kétheti ciklus az értékesebb tartalmak bemutatására, és 

időszakosan létre lehetne hozni keddenként egy „art sávot”.  

 

A szünidei matiné kedvező fogadtatásra talált, ezért az iskolai szünetekben ismét szerepeltetni 

kell a kínálatban.  

 

Új jelenség, hogy gyakran a nagyszülők viszik az unokákat a moziba, és elsősorban a 3D-s 

filmeket keresik. 

 

Fontos a kedvezmények és a meglepetések alkalmazása, a különböző akciók és a kisebb-

nagyobb évközi kampányok realizálása.  

 

A jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni kiegészítő rendezvények megszervezésére és 

lebonyolítására, a hatékony közönségszervezésre és az intenzív marketingmunkára. 

 

A szentgotthárdi moziba járni már eseménynek számít, valódi közösségi és közművelődési 

térré kezd formálódni. Én elsősorban a fiatalok felé nyitnám nagyobbra a képzeletbeli kapuit, 

mert még mindig nincs olyan épület a városban, amely kulturált és fogyasztási kényszer 

nélküli találkozóhelyeként szóba jöhetne. Az épület Rába felöli oldalán pedig padokkal és 

egyéb kültéri bútorokkal egy „ifjúsági teret” lehetne kialakítani.  

 

Az úgynevezett kulturális piacon 2013-ban már „megújult” szolgáltatóként jelent meg a mozi, 

a benne rejlő lehetőségek kibontakoztatása azonban csak a felújítást követően, vagyis tavaly 

ősszel kezdődött el a 100 napos programsorozattal. Van, aki már konkurenciát lát benne. 

Részben igaz, részben nem, de ennek a kifejtése nem ehhez a beszámolóhoz tartozik. 

 



Úgy gondolom, és ezt a tapasztalataim szintén megerősítik, hogy – az eredményesebb 

városmarketing érdekében is – időszerű a helyi közösségi művelődés/rekreáció újrahangolása, 

a különböző színterek, működtetők és szervezők hatékonyabb koordinációjának kialakítása. 

 

Biztos, hogy elfogult vagyok, de szerintem a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY elnevezésű kampány alatt 

– a vetített tartalmakat tekintve – Magyarországon a szentgotthárdi volt a legjobb egytermes 

mozi! 

 

A nézőszám jelentősen felfutott, és a 2013-as hasonló időszakhoz viszonyítva hónapról 

hónapra megdőlt a moziba betérők száma. Valamennyi korosztály megfordult a 

filmszínházban, és olyan széles kínálatot nyújtottunk, hogy mindenki találhatott kedvére való 

előadást.  

 

Mindez azért valósulhatott meg, mert az üzemeltetésre létrejött csapat tagjai (a SZET Kft. 

vezetőitől kezdve a moziban dolgozókon át egészen a webmesterig) jól végezték a rájuk eső 

feladatokat. 

 

Körülbelül egy évvel ezelőtt – a tavalyelőtti programsorozattal kapcsolatban – többek között 

ezt írtam:  

 

„Most úgy látom, hogy az elmúlt esztendő utolsó hónapjának eredménye magasra tette a 

képzeletbeli mércét, amelyet újra elérni vagy meghaladni csak akkor lehet, ha továbbra is 

komplex módon, összehangoltan és egymást erősítve történnek a szükséges – esetenként 

innovatív – lépések. 

 

A legnagyobb fejlesztést mindenképpen az jelentené, ha a névadó ünnepségen bemutatott 

terveknek megfelelően az épület kívül és belül egyaránt felújításra kerülne még ebben az 

esztendőben. Amennyiben szeptemberre megtörténne, akkor egy újabb „100 nap - 100 

élmény” programsorozattal minden bizonnyal újabb néző és bevételi rekordokat lehetne 

felállítani, és valójában azzal kezdődhetne el a legújabb – és remélhetőleg még 

eredményesebb – korszak. 

 

A mozinak megint egy olyan aktív közösségi térré kellene válnia, mint amilyen 100 évvel 

ezelőtt is volt. Nem csak vetítésekre korlátozódott a funkciója, hanem egyéb rendezvényeket 

szintén lebonyolítottak a falai között.” 

 

Jelentem, az új korszak beköszöntött, és a 2013. szeptemberében kezdődött megbízatásom 

folytatásáról elkezdődtek az egyeztetések.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2014.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Közbiztonság növelését szolg. Önkormányzati fejlesztések támogatása 

    Térfigyelő rendszer 

 Térfigyelő rendszer telepítése  13 393 e/Ft 

 Ebből beruházás 13 313 e/Ft 

            Dologi kiadás 80 e/Ft 

 Fedezete: Felhalm.célú önkormányzati támogatások 13 393 e/Ft 

 

2. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 289/2014 sz.Ügyeleti ellátás pótigény 

   Rendelőintézet 

    Háziorvosi ügyeleti ellátás /dologi kiadás/ 6 000 e/Ft 

    Fedezete: Működési céltartalék /ügyeleti ellátás/ -  6 000 e/Ft 

 - 297/2014.sz határozat Sztg. És Térsége Tur.Egy. kölcsön 

   Sztg. És Térsége Turisztikai Egyesület működési kölcsön  10 308 e/Ft 

   Fedezetük Működési céltartalék / bevételi többlet/ -  10 308 e/Ft 

 - 304/2014 sz. határozat Horgász Egyesület kölcsön 

   Horgász Egyesület kölcsön /felhalm.kölcsön/ 298 e/Ft 

    Fedezete: Fejlesztési céltartalék /pályázati alap/ -  298 e/Ft 

 - 305/2014 sz. határozat Pannon K.Kult.Egy. tartozás átvállalás 

   Közműv.tev.és tám. /Pannon K.K.E./Egyéb műk.c.tám.áht.kív/ 1 500 e/Ft 

    Fedezete: Működési céltartalék /TDM idegenforg.marketing/ -  1 000 e/Ft 

                    Működési céltartalék /pályázati alap működési/ - 500 e/Ft 

 - 220/2014.sz. határozat rendkívüli vízkárelhárítás 

   Közutak, hidak üzemeltetése /dologi kiadás/ 1 871 e/Ft 

   Ár- és belvízvédelemmel ö.tev /dologi kidás/ 11 282 e/Ft 

   Fedezetük  Működési célt. /2013. évi pénzmaradvány/ -  13 153 e/Ft 

 - 256, 312 sz határozat Ipari Park Kft vásárlás 

   Ipari Park Kft. Meglévő részesedés növelés 97 759 e/Ft 

   Fedezete: Ipari park terület vásárlás  -  97 759 e/Ft 

 - 94/2014.sz. határozat  

 - Civil alap  80 e/Ft 

    Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 80 e/Ft 

   Fedezete Működési céltartalékcivil alap  -  80 e/Ft 

 - 119/2014 sz határozat Iskolabútorok beszerzése és iskola felújítások 

   Oktatási intézmények felújítása  20 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  20 e/Ft 

 - 253/2014.sz. határozat Zeneiskola tetőfelújítás 

   Zeneiskola tetőfelújítás /felújítás/  6 500 e/Ft 



   Fedezetük  Fejlesztési céltartalék /Mujfalu szenyvíz/ -  6 500 e/Ft 

 - 116/2014 sz határozat SZEOB Játékvár Óvoda főzőkonyha átalakítás 

   Óvoda felújítás  419 e/Ft 

   Ebből: dologi kiadás 165 e/Ft 

              Felújítás 254 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  419 e/Ft 

 

3. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége    381 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 250 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 131 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ -  381 e/Ft 

 

4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 - Intézményi karbantartások 

   Közös Önkormányzati Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/  19 e/Ft 

   Működési céltart. Közcélú fogl. Dologi  -  19 e/Ft 

 

5. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Önkormányzat 

   - Oktatási intézmények fenntartása 

      Dologi kiadás   1 189 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  1 189 e/Ft  

   - Oktatási intézmények étkeztetés 

     Dologi kiadás  2 747 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  2 747 e/Ft  

   - Oktatási intézmények étkeztetés 

     Dologi kiadás  5 696 e/Ft 

     Fedezete 

     Oktatási intézmények fenntartása 

      Dologi kiadás zárolás  - 5 696 e/Ft 

   - Közműv.tev.és tám. /Pannon K.K.E./Egyéb műk.c.tám.áht.kív/ 190 e/Ft 

     Közműv.tev.és tám. /Közműv.klubok.  -  190 e/Ft 

     Ebből: Egyéb műk.c.tám.áht.kív. 76 e/Ft 

                Dologi kiadás -  266 e/Ft 

   - Erdészet, egyéb erdőgazd. /dologi kiadás/ 115 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  115 e/Ft  

   - Intézményi takarítás, karbantartás /dologi k/ 220 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 49 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 12 e/Ft 

                 Dologi kiadás 159 e/F 

   - Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd. /dologi kiadás/ 4 020 e/Ft 

     Ebből dologi kiadás 3 920 e/Ft 

               Tárgyi eszk.besz. 100 e/Ft 

     Fedezetük Intézményi működési bevétel  4 240 e/Ft  

   - Nem lakóing. Bérbeadás /dologi kiadás  1 125 e/Ft 



     Működési céltartalék /bevételi többlet/  23 309 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  24 434 e/Ft  

   - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés /dologi kiadás/ 13 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  13 e/Ft  

   - Állat-egészségügyi ellátás / dologi kiadás/ 33 e/Ft 

   - Zöldterület kezelés /dologi kiadás/  -33 e/Ft 

   - Sztg-i gyermek kalandpark kialakítás 

     Ebből: dologi kiadás 237 e/Ft 

                 Beruházás -  237 e/Ft 

   - Önkormányzatok  igazg. Tev.  30 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 2 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 15 e/Ft 

                 Dologi kiadás 13 e/F 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  230 e/Ft  

                    Egyéb közhatalmi bevételek  218 e/Ft 

     Működési céltartalék /bevételi többlet/  418 e/Ft 

   - Árop pály. Önkormányzati szervezetfejl.megval. 

     Ebből: személyi jutt. -  829 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. -  341 e/Ft 

                 Dologi kiadás 1 170 e/F 

   - Város és községgazd. 

     Ebből: dologi kiadás. -  750 e/Ft 

                 Tárgyi eszk.besz. 750 e/Ft 

   - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása   284 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 5 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 1 e/Ft 

                 Dologi kiadás 278 e/F 

     Működési céltartalék /bevételi többlet /zárolás/ -284 e/Ft 

   - Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt 407 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 90 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 24 e/Ft 

                 Dologi kiadás 293 e/F 

    Fedezete: Egyéb műk.c.átvett p.EU-tól  86 e/Ft 

     Működési céltartalék /bevételi többlet /zárolás/ -321 e/Ft 

   - Városi rendezvény Sztg. Csata évforduló -  2 e/Ft 

     Ebből: Dologi kiadás - 80 e/Ft 

                 Munkaa.t.jár. 78 e/Ft 

   - Központi költségvetési befizetések /dologi kiadás/ 2 e/Ft 

   - Bevételek előirányzat rendezése 

     Telekadó  -  18 467 e/Ft 

     Iparűzési adó  208 771 e/Ft 

     Gépjárműadó  850 e/Ft 

     Idegenforgalmi adó  3 057 e/Ft 

     Talajterhelési díj  70 e/Ft 

     Adópótlék, adóbírság  -  500 e/Ft 

     Földterület, egyéb telek értékesítés  -  94 500 e/Ft 

     Ingatlan értékesítés  -  5 098 e/Ft 

     Önkormányzati lakótelek értékesítés  -  3 000 e/Ft 

     Önkormányzati lakások értékesítése /törlesztés/ 210 e/Ft 

     Működési céltartalék /bevételi többlet    91 393 e/Ft 



 

   - Önkormányzati segélyek /dologi kiadás/  27 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  27 e/Ft  

   - Sportlétesítmények működtetése /dologi kiadás/ 135 e/Ft 

   - Tekepálya felújítás Beruházás/  371 e/Ft 

     Fedezetük  Működési célt. /2013. évi pénzmaradvány/ -  506 e/Ft 

 -   Első lakáshoz jutók támogatása /dologi kiadás/ 31 e/Ft 

     Fedezete Intézményi müködési bevétel  31 e/Ft  

   - Farkasfa ívóvízminőség javítás magvalósítás /beruházás/ 61 e/Ft 

     Fedezetük  Működési célt. /2013. évi pénzmaradvány/ -  61 e/Ft 

   - Hivatal tetőszerkezetének, csap.víz elv.felújítás, szenyvízbekötés 

     Ebből: Felújítás -  7 000 e/Ft 

                 Beruházás  6 015 e/Ft 

                 Dologi kiadás 985 e/Ft 

   - Rtótfalú Ny. rész vízrendezési területszerzések 315 e/Ft 

     Ebből: dologi kiadás 150 e/Ft 

                 Beruházás 165 e/Ft 

     Fedezetük  Működési célt. /2013. évi pénzmaradvány/ -  315 e/Ft 

   - Műfüves labdarugó pálya építés 

     Ebből: dologi kiadás 269 e/Ft 

                 Beruházás  -  -269 e/Ft 

   - Állatmenhely építés 

     Ebből: dologi kiadás 201 e/Ft 

                 Beruházás  -  -201 e/Ft 

   - Városrészi kultúrházak felújítása, 

     Ebből: dologi kiadás 90 e/Ft 

                 Felújítás  -  --90 e/Ft 

   - Ravatalozó építés 

     Ebből: dologi kiadás 2 417 e/Ft 

                 Beruházás  -  2 417 e/Ft 

   - Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

     Városi Gondozási Központ /nem köt.fel./ 150 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.cél.tám.fejezettől  150 e/Ft 

  

 b./ Móra F. Városi Könyvtár 

      Központi könyvtár /dologi kiadás/  245 e/Ft 

     Fedezete Intézményi müködési bevétel  245 e/Ft  

     Múzeum /dologi kiadás/  58 e/Ft 

     Fedezete Intézményi müködési bevétel  58 e/Ft  

 

 c./ Rendelőintézet 

   - Közcélú foglalkoztatott támogatása   44 e/Ft 

      Ebből : személyi jutt.  39 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 5 e/Ft 

     Fedezete: műk.c.tám. bevétel kp. kv. szervtől 44 e/Ft 

  -  Fogorvosi alapellátás/jöv. Kiegészítés  1 468 e/Ft 

       Ebből: személyi jutt.   1 151 e/Ft 

                   munkaa.terh.j. 317 e/Ft 

      Fedezete: műk.c.tám. bevétel TB alaptól                               1 468 e/Ft 

 



 

   - Járóbeteg szakellátás/jöv. Kiegészítés  1 157 e/Ft 

Ebből: személyi jutt. 1 010 e/Ft 

            munkaa.terh.j.  147 e/Ft 

     Fedezete: műk.c.tám. bevétel TB alaptól                               1 157 e/Ft 

 Háziorvosi alapellátás/IV. sz. körzet 

Ebből: személyi jutt. 1 858 e/Ft 

           munkaa.terh.j. 500 e/Ft 

            dologi kiad. -2 058 e/Ft 

            beruházás/t.eszk. -300 e/Ft 

- Háziorvosi ügyeleti ellátás  42 e/Ft 

Ebből: dologi kiad. 3 532 e/Ft 

            személyi jutt. -3 490 e/Ft 

     Fedezete: int.műk.bevétel  42 e/Ft 

- Foglalkozás-egészségügy alapellátás  2 059 e/Ft 

Ebből: dologi kiad. 2 059 e/Ft 

         Fedezete: int.műk.bevétel 2 059 e/Ft 2 059 e/Ft 

- Járóbeteg gyógyító gondozás 

Ebből: beruházás/t.eszk. 57 e/Ft 

            személyi jutt. -  57 e/Ft 

- Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 2 638 e/Ft 

Ebből: személyi jutt. 1 131 e/Ft 

            munkaa.terh.j. 319 e/Ft 

            dologi kiad. 1 188 e/Ft 

Jb. szakellátás/személyi jutt.  - 2 638 e/Ft 

- Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

Ebből: beruházás/informat.eszk. 60 e/Ft 

            dologi kiad. -60 e/Ft 

- Fizikóterápiás szolgáltatás  37 e/Ft 

Ebből: személyi jutt. 132 e/Ft 

            munkaa.terh.j. 37 e/Ft 

            dologi kiad. -132 e/Ft 

Jb. szakellátás/személyi jutt.  -  37 e/Ft 

- Fogorvosi alapellátás 

Ebből: személyi jutt. 156 e/Ft 

            munkaa.terh.j. 36 e/Ft 

             beruházás/t.eszk. -192 e/Ft 

- Család- és nővéd. eü. gondozás 

Ebből: beruházás/t.eszk. 15 e/Ft 

            dologi kiad. -15 e/Ft 

- Ifjúság eü. gondozás  1 433 e/Ft 

Ebből: beruházás/t.eszk. 4 e/Ft 

            dologi kiad. -4 e/Ft 

            személyi jutt. 1 142 e/Ft 

            munkaa.terh.j. 291 e/Ft 

Család-és nőv.eü gondozás/személyi jutt. -1 142 e/Ft 

család-és nőv. Eü. gondozás/munkaa.terh.j. -291 e/Ft 

 

 

 



 

 -  Háziorvosi alapellátás/IV. sz. körzet OEP többletbevétel 1 472 e/Ft 

     Ebből : dologi kiad.  1 472 e/Ft 

     Fedezete: műk.c.tám. bevétel TB alaptól  1 472 e/Ft 

 -  Család- és nővéd. eü. gondozás/OEP többletbevétel 677 e/Ft 

       Ebből: dologi kiad. 677 e/Ft 

     Fedezete: műk.c.tám. bevétel TB alaptól  677 e/Ft 

 -  Ifjúság eü. gondozás/OEP többletbevétel  838 e/Ft 

          Ebből: dologi kiad. 838 e/Ft 

     Fedezete: műk.c.tám. bevétel TB alaptól  838 e/Ft 

 

Pályázatok előirányzat módosításai 

 

 - NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001/Rehab.szolg.fejl. 368 e/Ft 

   Ebből: dologi kiad. 50 e/Ft 

                  beruházás/t.eszk. 318 e/Ft 

        Fedezete: műk.c.támog.bevét áh-n bel. EU prog. 368 e/Ft 

 - TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019/Dohányzás leszoktat.tám. 

   Ebből: dologi kiad. 241 e/Ft 

                  személyi jutt. -241 e/Ft 

 - TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011/Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 1 e/Ft 

   Ebből: beruházás/t.eszk. 2 e/Ft 

                  dologi kiad. -1 e/Ft 

       Fedezete: egyéb kamatbevételek  1 e/Ft 

 

 d/ Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 -  Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/ 509 e/Ft 

    Fedezete: Önkorm. igazgatási tev. /dologi kiadás/. - 509 e/Ft 

 -  Közterület rendjének fenntartása  42 e/Ft 

    ebből személyi juttatás 21 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. 21 e/Ft 

    Fedezete:Önkorm.igazgatási tev.   - 42 e/Ft 

    ebből személyi juttatás - 21 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. - 21 e/Ft 

 - Önkorm.igazg.tevékenysége  5 072 e/Ft 

     ebből személyi juttatás 4 000 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. 1 072 e/Ft 

    Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.önk. 5 072 e/Ft 

 - Önkorm.igazg.tevékenysége  349 e/Ft 

    ebből dologi kiadás 349 e/Ft 

         Fedezete: Intézményi működési bevétel  912 e/Ft 

    Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.elkül.alapoktól  - 563 e/Ft 

 -  Intézményi takarítás, karbantartás /int.műk.bev./ -221 e/Ft 

    Önkorm.igazg.tevékenysége /int.műk.bev./ 221 e/Ft 

 

6. A 6/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 

14.sz.melléklet szerint módosul. 

 



 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés 

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal.  

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2014. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. január 19 

 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3.347.674 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-

hatszázhetvennégy forintban, 

b) bevételi főösszegét 3.347.674 e/Ft azaz, hárommilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-

hatszázhetvennégy forintban, 

     állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„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      2.190.530 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    232.080 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele          1.354.949 e/Ft 

c) Működési támogatások:       324.865 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         278.636 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek          319.090 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek     29.326 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások      16.695 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    273.069 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.       128 517 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:     2.638.137 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 709.537 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     709.537 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány        141 738 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         567.799 e/Ft. 

 



(7) Finanszírozási bevételek összesen:       709.537 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

a) működési kiadások előirányzatra   1.646.188 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra   1.386.375 e/Ft-ot, 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      102.950 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      209.431 e/Ft-ot, 

    e) hiteltörlesztésre                                    2.730 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              330.908 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              94.101 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              750.112 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              443.626 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    379.718 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     60.022 e/Ft 

dc) elvonások és befizetések        3.886 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               27 441 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1.646.188 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(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 

1.876 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           876 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  207.555 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:    138.421 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:       69.134 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                                     180 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési             500 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás                   0 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.                   0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap              1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                      294 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész     1.100 e/Ft 

h) TDM idegenfor.marketing kts                      0 e/Ft 



i) Városi rend. Szentgotthárdi csata                  0 e/Ft 

j) Polgármester végkielégítés, járulékok     1.840 e/Ft 

k) Ügyeleti ellátás                                        4.000 e/Ft 

l) Bérkompenzáció                0 e/Ft 

m) Pénzmaradvány         3.078 e/Ft 

n) Szociális pótlék /szabad keret/       6.150 e/Ft 

o) E-útdíj                49 e/Ft 

p) Bevételi többlet     120.230 e/Ft 

 

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

meg: 

a) Pályázati alap         2.702 e/Ft 

b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.             0 e/Ft 

c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz      39.904 e/Ft 

d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz    

El nem ismert         1.500 e/Ft 

e) Gondozóház ép.felújítás       6.400 e/Ft 

f) Bölcsőde udvar, vizesblokk              0 e/Ft 

g) Térfigyelő kamerarendszer       5.000 e/Ft 

h) Gimnázium díszudvar              0 e/Ft 

i) MSE gyakorlópálya        2.500 e/Ft 

j) Rendelőintézet ultrahankészülék              0 e/Ft 

k) Tekepálya felújítás               0 e/Ft 

l) Farkasfa kultúrház felúj.       6.000 e/Ft 

m) Bevételi többlet        5.128 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 207.555 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) testületi döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen   

324.865 e/Ft működési célú központi támogatásban, 16.695 e/Ft egyéb felhalmozási célú 

központi támogatásban részesül.” 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 



Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. január 28-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy:  Rábafüzesi volt laktanya és út ingyenes tulajdonba adása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 101/2014. számú Képviselő-testületi határozatával a volt rábafüzesi 

laktanya meghatározott része és a laktanyát megközelítő út ingyenes tulajdonba adását 

kezdeményezte. (1.sz. melléklet) 

 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50 § (2) 

bekezdése értelmében a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezéshez az Önkormányzat 

részéről további nyilatkozatok szükségesek. 

 

A szükséges nyilatkozatok:  

- a felhasználási cél megjelölése  

- a  tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét -  megtérítése 

 

A felhasználási cél megjelölése kapcsán a településfejlesztési koncepció megalapozó 

vizsgálatában foglaltakat figyelembe véve, az alábbi lehetőségek merülnek fel: 

 

- idősek elhelyezésére, ellátásra szolgáló tartós bentlakásos intézmény 

- krízishelyzetbe kerülők által igénybe-vehető szállás jellegű rendeltetés/lakások 

- fiatal házasok által igénybe-vehető lakások 

- szociális bérlakások 

Fontos tény, hogy a 2014. évben államtól átvett Rábakethelyi volt határőr laktanya átvételekor 

is hasonló felhasználási célokat jelöltünk meg. Azóta azt az ingatlant már tulajdonba is kaptuk 

és látjuk, hogy az átalakítás pénzügyi forrásigénye nagy, a források nem állnak rendelkezésre 

és a jövőben is csak pályázat esetén látszik esély a szükséges pénz  megszerzésére. Az újabb 

üresen álló objektum ugyanezeket a problémákat fogja felvetni és szinte azonnal költségeket 

fog jelenteni ahogy a rábakethelyi laktanyánál is pl. az elektromos hálózat miatti költségek 

már terhelnek bennünket. 

Ugyanakkor fontos, hogy ezen ingatlan megszerzésére most van lehetőség és valószínű, hogy 

később ezt csak új, hosszadalmas előkészítés után lenne lehetséges megkapni.   

    

A felmerülő költségek: 

            

a 0373 hrsz-ú telek felosztásához, a 0373 és a 0374 hrsz-ú telek belterületbe vonásához 

kapcsolódó költségek:                                                                                     kb.   250.000.- 

 

a 0373 hrsz-ú telek felosztása után keletkező 0373/1 hrsz-ú telken levő épületek 

fennmaradásához - művelési ág szükséges megváltoztatása -  kapcsolódó költségek: 

                            kb.   500.000.-  



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 101/2014. számú döntésük értelmében a 

fent részletezett eljárásokhoz szükséges dokumentációk elkészítése már megtörtént vagy 

készítés alatt állnak. 

 

Kérem a Képviselő-testületet hogy valamennyi fent említett szempontot figyelembe véve 

hozza meg döntését.   

 

 

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Állam 

tulajdonában, a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság kezelésében levő Rábafüzesi volt 

laktanya telkének felosztása után keletkező 0373/1 hrsz-ú ingatlan és a megközelítését 

biztosító 0374 hrsz-ú út ingyenes, Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonába történő átadása kapcsán a 0373/1. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az 

alábbi felhasználási célt/célokat jelöli meg: ......................................... 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét is – vállalja. 

     

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

  

Szentgotthárd, 2015. január 19. 

 

 

 

 

 

           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.melléklet 



 
 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 255/2014. számú határozata 

alapján ismételten elrendelte a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 

hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásra történő 

meghirdetését a helyben szokásos módon. A hirdetményeket a Város Tv-ben, honlapon és a 

hivatal faliújságján megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre került. 

 

A hirdetményben megadott határidőig, 2015.01.15-ig pályázat nem érkezett. 

 

korábban ezekről írtunk: 

„BÉRBEADÁS:  
A testületnek meg kell határozni a bérbeadás feltételeit (pl. Határozatlan idő, felmondási idő, 

havi bérleti díj, tevékenységi kör stb..), s ezek alapján meg kell hirdetni bérbeadásra, majd a 

beérkezett pályázatok közül dönteni arról, hogy kivel kerüljön megkötésre a bérleti szerződés. 

  

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  

üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása: 

Megjegyeznénk, hogy a bérlemény belül felújításra, átalakításra szorul, itt lehetőséget kellene 

adni a bérlőnek, hogy amennyiben hasznos, és értéknövelő beruházásokat végezne (pl. gáz 

bevezetése, elektromos hálózat felújítása, stb.), és azt az Önkormányzat részére előzetesen 

bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. Erről 

külön megállapodás szükséges, vagy a megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni ezen 

kitételt.  

 

Nyílt titok, hogy jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjai 

mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő Széll K. téri üzletek bérleti díjai az alábbiak: 

Széll K. tér 16. Gyógyszertár (258m2) bérleti díja: 3458.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Centrum Horgászbolt (82m2) bérleti díja: 1861.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. „Familia”üzletház (171m2) bérleti díja: 1403.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Cafe Corso étterem (141m2) bérleti díja: 2215.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

 

A hirdetménybe az alábbi feltételeket javasoljuk beemelni: 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2), (ami a Cafe Corso 

étterem bérleti díjához hasonló.) 

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap  felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  Amennyiben a testület 

szeretne egyéb kizárható tevékenységet is meghatározni, úgy azt a határozatban megteheti. 



A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során  

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.” 

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013.(X.31.)önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:  
 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI  
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről.  

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület állapítja 

meg. 

A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott 

helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább folytatandó 

tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel. 

 

 

Felvetjük annak a lehetőségét is, hogy gondolkozzunk el helyi termékek boltjának a nyitásán 

ami ebben a kiváló helyen lévő helyiségben lehetséges volna.  Ezt az évekkel ezelőtt 

elfogadott Zöld Szentgotthárd Programunk tartalmazta is csak eddig a pontig még nem 

jutottunk el. Helyben előállított termék, helyi szolgáltatás, némi vendéglátás – legalább egy 

kávézó kialakítása lehetséges volna. Végig lehetne gondolni azt is, hogy ezt az önkormányzat 

saját vállalkozásában, saját vállalkozásával végeztetné. Bár elesne a bérleti díjtól de a bevétel 

az önkormányzaté lenne. Helyi termékeken túl helyi szolgáltatást is lehetne nyújtani. Ebben 

az esetben esetleg meggondolható lehetne az idegenforgalmi (Tourinform) iroda elhelyezése 

is amire egy korábbi képviselői felvetésre azt mondtuk, hogy ez önmagában nem indokol 



ekkora üzlethelyiséget viszont a két tevékenység együtt már esetleg igen. Bár erre a 

hasznosításra egyelőre nem készültek számítások, meglátásunk szerint addig nem is érdemes 

ezzel foglalkozni amíg a T. Képviselő-testület nem ad hozzá elvi támogatást. Az is járható út, 

hogy amennyiben a Testület ezzel elvben egyetért – amíg a számítások elkészülnek, addig is 

tovább hirdetjük változatlan feltételek mellett és csak ha továbbra sem lesz érdemi jelentkező, 

akkor hozunk döntést a saját hasznosításról.  

Azt javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a helyiséget hirdesse meg újból bérbeadásra, a 

múltkori kiírási feltételek szerint Felmerülhetne esetleg alacsonyabb bérleti díj is, de ezt 

a fő téren kialakult bérleti díjakat ismerve és a fent röviden felvázolt saját hasznosítási 

lehetőség fényében nem javasoljuk. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 

lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. február 13. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. februári testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

További kizárt tevékenységi kör: ……………………………………………………….. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés 

során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 

történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 

bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. március 12-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor márciusban az 1. pontban körülírt 

üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2015. január 16. 

 

 



3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy a 

Hivatal vizsgálja meg a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. alatti bérlemény esetleges 

önkormányzati saját maga, vagy saját vállalkozása általi hasznosításának lehetőségét. 

Amennyiben bérleti ajánlat nem érkezik, akkor ezt a Testület elé kell terjeszteni.   

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Határidő: 2015. februári ülés 

Szentgotthárd 2015. január 16. 

 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

A 2015. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. 

4/ 2015. évre készült a jogszabályi változások ellenére is készült költségvetési koncepció, 

melyben részletesen ismertetésre kerültek a Képviselő-testülettel a jövő évi várható források 

és kiadások. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor kerül elkészítésre. 

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A koncepcióban egyensúlyi tartalék képzésére forráshiány miatt nem 

volt lehetősége a Testületnek. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink a pénzügyi 

beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását 

követően a februári ülésre. 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van, melynek összege a beszámoló 

készítése idején várhatóan 370-380 millió forint körül alakul (Változhat árfolyam 

függvényében.) A fennálló kötvény össznévérték: 14.280.150,00 CHF 

10/ Lejárt határidejű  szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. 

 

 

 

 



 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. január 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. január 

 

 Megtörtént a képviselő-testület döntésének megfelelően meghatározott helyszíneken a 
forgalomtechnikai tükrök kihelyezése.  Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.  

 

 Szentgotthárd város területén mobil traffipaxok kihelyezésének jogi lehetőségéről 
tájékoztatást kértünk a Körmendi Rendőrkapitányságtól. A közútkezelő (helyi közutak 

esetén az önkormányzat) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: 

Kkt.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jogosult az általa kezelt útvonalakon a Kkt. 

21. § (1) bekezdésében meghatározott és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési 

szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése 

esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben 

történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 1-7. mellékletében részletezett szabályok megszegésének 

bizonyítására a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készíteni. Ez azt jelenti, 

hogy az önkormányzat esetén az általa kezelt utakon érvényes ez a jogosultság. 

(Szentgotthárd esetében a közúthálózat gerincét, a főbb közlekedési utakat az állami 

tulajdonú és kezelésű utak alkotják.) A Korm. rendelet 10/A. § -a, alapján a Rendőrség 



nevében az ORFK és a közút kezelője (helyi utak tekintetében az Önkormányzat) a Korm. 

rendelet 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló 

képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes követelményeket, valamint az 

e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelőjét megillető összeget 

együttműködési megállapodásban határozza meg. A 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi 

rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a Kkt. 33. § 

(2) bekezdés alapján a Rendőrség, továbbá a közút kezelője - írásba foglalt vállalkozási 

szerződés alapján - közreműködőt is igénybe vehet. Ennek igen szigorú feltételeit a Korm. 

rendelet szabályozza. A közlekedési szabályszegéseket a gépjárműről és annak hatósági 

jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) 

GKM rendeletben meghatározott technikai eszközzel kell rögzíteni, a közigazgatási bírság 

kiszabása érdekében az adatokat a rendőrséghez kell továbbítani. A rendérség 

tájékoztatójában még közölte, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes szervei 

az általuk üzemeltetett sebességmérő berendezésekkel havi ütemterv alapján rendszersen 

hajt végre sebességellenőrzést Szentgotthárd város területén. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi J. utca 27. szám alatt lévő kollégiumnál a 375,00 m
2
 

felületű belső út helyreállítása, illetve 80,00 fm hosszúságú zárt-csapadékcsatorna építése. 

Kivitelező: Projekt & Bau Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, József A. utca 1273. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon 500 
m

2
-es kőzuzalékos burkolatú felület kialakítása. Kivitelező: Projekt & Bau Kft. 

 

 Eredményes beszerzési eljárás keretében megállapodást kötöttünk a város területén lévő 
közvilágítási berendezések aktív elemeinek teljes körű karbantartására és üzemeltetésére. 

Szolgáltató VILLKÁSZ Kft. Szombathely. Hiba bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 

07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve: Lantai Balázs Telefonszáma: 30/850-48-

02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24 órában: E-mail: villkasz@villkasz.hu. 

Eddigi tapasztalataink alapján a hosszabb ideig fennálló közvilágítási problémát 

elsősorban a vezetékhálózaton lévő hibák okozták, amelynek elhárítása az áramszolgáltató 

feladata.   

 

 A Kossuth u-i Mentőállomás kijáratához sárga jelzőfényű mágnesdetektoros lámpafejek 

(irányonként 1 – 1 db) kihelyezésére kértünk ajánlatot. A bruttó 875.932,- Ft/db 

kihelyezési költségű jelzőlámpafejek telepítéséhez az útkezelő, Magyar Közút Nonprofit 

Zrt, engedélye szükséges. Az útkezelő - előzetes véleménye szerint - a gyalogos 

átkelőhely mellett a jelzőlámpák telepítését forgalomtechnikai szempontból indokolatlan. 

Helyette figyelemfelkeltő burkolati jel felfestését javasolta. 

 
 

Pénzügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

mailto:villkasz@villkasz.hu


  

Elszámolási számla egyenlege december 1-én:   326.063.565 ,- Ft 

 Bevételek december 1- december 31.:                 208.393.110 ,- Ft 

 Kiadások december 1- december 31.:       -242.064.742 ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege december 31-án   292.391.933,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk  jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az Önkormányzat jelentősebb 

bevételre a márciusi, illetve a szeptemberi adó befizetésekor tesz szert, ezért az átmeneti 

forráshiány miatt célszerű megfontolni az éven belüli likvid hitel felvételét. 

 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2014. havi ÁFA bevallások, 2015. éves bevallások 

- 2014. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó 

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: PM info, jelentés, Mérlegjelentés, 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva 

önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Gazdasági társaságok felmérése 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

- 2015. évi költségvetési rendelettervezet 

- 2014. évi költségvetési rendelet módosítás 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Idézések kiküldése a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, de a bevallást a felszólítások 

ellenére nem teljesítő adóalanyok részére. 

Az aktuális havi gépjármű változásokról határozatok kiküldése.  

Gépjárműadó bevétel államot megillető részének rendezése. 

A parkoló bérlethez igazolások kiadása. 

Inkasszó benyújtása határidőre nem teljesített  fizetési kötelezettség esetében. 

Iparűzési adó adóelőleg kiegészítés bevallások (feltöltés) feldolgozása. 

 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra bejelentkezők és a megszűnt 

vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  



Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

Önkormányzati. és Térségi Erőforrások : 

 

EMLÉKEZTETŐ  

TURISZTIKAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MUNKACSOPORT 

2015. január 08., 9.00 órai üléséről 

 

RÉSZT VETTEK: Molnár Piroska, Dr. Simon Margit, Nagy Rita, Poszavecz-Hegedűs Katalin, Kiss Éva, 

Szalainé Kiss Edina, Domiter Judit, Szép Renáta, Gaál Ákos, Dr. Gábor László 

    

 

I. AKTUÁLIS TEENDŐK (KIADVÁNYOK, PROJEKTEK) 

- CSATAKÖNYV: 400 oldalas kiadvány, külön munkacsoport dolgozik rajta, a szöveges 

részek jelentős része összeállt. A következő egyeztetés január 12-én Szombathelyen lesz, ahol 

a kiadó képviselője és Dr. Tóth Ferenc történész is részt vesz. Koordinálja: a Hivatal. 

 

- Szentgotthárd DVD: egyrészt repi ajándék önmagában, másrészt a csatakönyvvel 

összerakva. Menüpontok: városfilm, Szakcsi Lakatos Béla - Kathy Horváth Lajos koncert, 

városi kisfilm (Görög László narrátor), város és Történelmi Napok fotógaléria, fürdő 

reklámfilmje. Koordinálja: a Hivatal. 

 

- LEADER: A pályázat nyert, ennek keretében a pavilonok, füstüveg táblák, csatatábla, 

verhető érme, zászlók megrendelése/elkészítése/beszerzése megrendelés alatt, márciusra 

elkészülnek. Koordinálja: a Hivatal, kivéve zászlók: Kardosné K. Márta.  

 

- SZENTGOTTHÁRD FILM: lásd: DVD, illetve a film felkerül a honlapra is. Koordinálja: 

Hivatal. 

 

- ÖNKORMÁNYZATI HONLAP: Új önkormányzati honlap elkészült, várhatóan január végén 

lesz elérhető, megújult design-nal és oldalválasztóval. Jelenleg az anyag feltöltsések vannak 

folyamatban – ez elég nagy munka. Feltesszük a 24 város projekt intelligens városnéző 

alkalmazását is (a hibák kijavítását követően!), illetve az Önk. által készítetett panorámafotós 

városnéző alkalmazás. Koordinálja: a Hivatal.  

 

- MOZI PROJEKT: A mozi kiváló eredményeket produkál, 2000 fő érdeklődik havonta 

nemcsak a premierfilmek, hanem a társművészetek (pl.: Vatikáni Múzeum, Queen koncert, 

stb.) iránt is. Cél a város kulturális életébe közösségi színtérként való bekapcsolódás. 

Koordinálja: SZET Kft. 

 

- HADIÖSVÉNY: Szintén LEADER pályázati támogatásból, a kialakításra vonatkozó 

egyeztetések már folyamatban, 2015. január végén folytatódnak az egyeztetések és maga a 

kialakítás. Koordinálja: a Hivatal.   



 

- MÚZEUM „KÖLTÖZTETÉS” – CSATA KIÁLLÍTÁS: részben LEADER pályázati 

támogatásból, minisztériumi engedélyeztetés, kölcsönszerződés megkötése, technikai 

feltételek felmérése folyamatban. Koordinálja: Hivatal / MFVK. 

 

- „SMARTFACE” PROJEKT: A Hivatal tárgyalt egy céggel, amely kedvező áron dolgozná ki a 

városi nevezetességek QR kódjait. Felvetődött, hogy esetleg megoldható a projekt külső cég 

bevonása nélkül is, ezt meg kell vizsgálni, illetve a hadiösvény kialakításával is összhangban 

kell gondolkodni, hiszen ez a program is ilyen kódokon alapul. A céggel történő következtető 

egyeztetésen részt vesz a Fürdő/TDM is. Koordinálja: a Hivatal. 

 

- INTELLIGENS VÁROSNÉZÉS: Ez a 24 város projekt keretein belül már működik. A térkép 

hibás, a Szent Imre templom rossz helyen van jelölve, ennek utána kell nézni és a hibát ki kell 

javíttatni, a narrációt esetlegesen felül kell vizsgálni. Koordinálja: PKKE. 

 

- KILÁTÓ: A kiadvány szerkesztése folyamatban van, várható megjelenése 2015. február. 

Az elkészült szöveges anyagokat – még a fordítást megelőzően - a TDM megküldi a Hivatal 

részére, hogy azokat az érintettek átolvashassák, korrigálhassák még a fordítás előtt. Az 

összeállításban a Hivatal is részt vállal a megbeszéltek alapján. Koordinálja: TDM. 

 

- VÁROSI RENDEZVÉNYEK 2015. FLYER: Az idei évihez hasonló éves  programajánló 

kiadvány készül, továbbá a honlapokra is fel kell majd tölteni. Határidő: 2015. február. 

Koordinálja: a Hivatal. 

 

 

II. A 2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

A PKKE, az intézmények,  a Civil Fórum, a Honismereti Klub, SZET KFT, a Gotthárd-Therm Kft, a 

TDM által megküldött információk alapján a város éves rendezvénytervét összeállítottuk.   

 

- NAGYOBB RENDEZVÉNYEK vonatkozásában a főbb elképzelésekről:  

 

 Tavaszköszöntő Fesztivál:  

A PKKE szervezi, fontosabb programok összeálltak. 

 Gotthárd Napja:  

Selyemgyári kiállítás (május 5. kedd), Standor család fotóiból kiállítás (május 8. péntek). 

 Ifjúsági nap(ok):  

Sport és ifjúsági ügyintéző egyeztet a PKKE-val.  

 Gyereknap: 

Süsü a sárkány színházi előadás, belépőjegyes!  

 Városházi Esték:  

További ötletelés.  

 Hopplá Fesztivál:  

Hooligans koncert zárja! Fontos a népszerűsítés.  

 Templom megáldásának évfordulója: 

Augusztus 22-én lesz, Kárászy Szilvia koncertje, az 1úton zarándoknappal együtt, 

AMENNYIBEN az erre a napra tervezett fúvós koncertet egy nappal korábbra, augusztus 

21-re lehet tenni.  

 Augusztus 20.  



A szentgotthárdi és körmendi fúvósok közös koncertre készülnek  Augusztus 21-re kell 

áttenni (Lásd: fentebb.). Károly Andival egyeztetni.  

 EUROVELO 

Jövőre több tartalom kell, egyeztetések – felelős: Gaál Ákos.  

 Zöld Szentgotthárd  

Tervezett időpont 2015. szeptember 12., gasztronómiai tartalommal kell megtölteni, 

nemzetközi jelleget kell neki adni a „Hármashatár” jegyében: krumplis ételek az osztrák – 

szlovén- magyar konyhában + kulturális programok. Elsősorban nem a messziről érkező 

turisták, hanem a határmenti régió településeinek elérése és Szentgotthárdra csábítása a 

cél. Szlovének tudnak főzni szabad téren is, a többiek éttermekben, egyeztetni kell az 

éttermek bekapcsolódásáról. Felelős: PKKE.  

 Halloween 

PKKE 

 Karácsonyi rendezvények 2015. 

Az adventi programokat nem kellene ennyire széthúzni, az adventi hétvégéken 

gyerekeknek lehet kézműves program, játszóház, stb., DE az utolsó hétvégére 3-4 napra 

kellene összezárni a főbb programokat, a vásárt és a kulturális programokat, a 

koncerteket stb. A Munkacsoport javasolja, hogy a PKKE már most foglalja le Zsédát, a 

zárókoncert tervezett fellépőjét.  

 

 

- KIEMELT RENDEZVÉNYEK: 
 

 SZÉLL KÁLMÁN EMLÉKÉV 

Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16.  Ebben az időintervallumban 

lehetnének „Széll Kálmán Napok”, együtt Rátóttal és Gasztonnyal, koszorúzás, 

fotókiállítás, Krúdy-est, tudományos emlékülés, ösztöndíjasok előadásai, bál a századelő 

jegyében, kávéházi beszélgetések, stb. A következő hetekben egyeztetünk a két érintett 

település polgármesterével és az érinttett szereplőkkel. Koordinál: a Hivatal. 

 

 SZERELMESEK FESZTIVÁLJA – 2015. július 3-5.  

- Részletes programterv összeállt, aktualizálása folyamatos, várjuk a további 

ötleteket, javaslatokat.  

- Koordinálja: Hivatal, további szervezők: PKKE, SZET KFT., TDM 

- Fő előadók közül az R-GO-val történt egyeztetés, sikerült megállapodni és lekötni. 

- A tervezett „Férfi és nő” zenés, színpadi produkció feltételeinek egyeztetése még 

folyamatban.  

- A TDM, illetve a Fürdő javaslatait továbbra kérjük, hogy miként lehet a rendezvényt 

(vagy más rendezvényt) vonzóvá tenni a külföldi turisták számára is.  

- érkezett ötletek: Cupido, Rubint Réka és Schobert Norbi torna – ötletelés a 

kísérőprogramokra folyamatos. 

 

 TÖRTÉNELMI NAPOK – 2015. július 31. – augusztus 2. 

- PKKE szervezi, még nincsenek konkrét programok. Csík Zenekart péntekre a PKKE 

lekötötte, ennek költségét az Önk. biztosítja. A vasárnapi előadót (valószínűleg 

Keresztes Ildikót) a következő napon a PPKE leköti.  

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gasztony
http://hu.wikipedia.org/wiki/1843
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1t%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/1915
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_16.


 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2014. november havi információs jelentése 

 

2014. október 21 – 2014. november 20. 

 

Munkaerő-piaci helyzet 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 389 fő, 36 fővel több, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,1 %. 

Belépők száma (115 fő) az előző időszakhoz képest 25 fővel nőtt. Feldolgozóipar (28 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (9 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (8 fő); 

közigazgatás (6 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (4 fő). A többi ágazatból 

jellemzően 1-3 fős beáramlás volt. Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 47 fő 

érkezett. A tavalyi év azonos időszakában 34 fővel kevesebb beáramlás volt. 

Kilépők száma 79 fő, 32 fővel több, mint az előző időszakban. A növekmény fele 

közfoglalkoztatás, a másik fele az elhelyezkedésekből és együttműködések hiányából 

eredeztethető, illetve egyéb kilépési ok. 19 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. 26 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el. 2 főt képzésbe vontunk. 28 fő egyéb kilépési ok. 

Együttműködés hiánya miatt 4 főt zártunk ki. A tavalyi év azonos időszakában kb. 33 fővel 

több volt az álláskereső, ezért az elhelyezkedések száma is nagyobb volt (elsősorban 

közfoglalkoztatás). 

Bejelentett álláshelyek száma 96 fő. Legtöbb álláshely a közigazgatásból érkezett, 40 fő 

(közfoglalkoztatás). Feldolgozóipar (13 fő); szállítás-raktározás, ingatlanügyletek (10-10 fő); 

oktatás (8 fő). A többi ágazatból 1-4 fős állásajánlatok érkeztek. A támogatott álláshelyek 

száma: 64 fő. 

Álláskeresők létszámadatai 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.06.20 2014.07.20 2014.08.20 2014.09.20 2014.10.20 2014.11.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

5,6 5,5 5,2 4,8 5,5 6,1 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

357 353 334 309 353 389 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-24,2 -1,1 -5,4 -7,5 14,2 10,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

27 30 30 32 32 24 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-12,9 11,1 0,0 6,7 0,0 -25,0 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

5 5 4 4 4 4 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

64 64 62 57 57 58 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

17,9 18,1 18,6 18,4 16,1 14,9 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
54 57 54 48 52 67 

Álláskeresési 

segély (fő) 
17 21 21 20 23 24 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

61 59 54 46 52 74 



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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- Az  1/2014.(I.30.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2014. évi 

költségvetésről szóló rendelete  a mostani januári képviselő-testületi ülésen kerül 

módosításra. 

      -    A 2/2014.(I.30.) rendelet: a temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati  

           rendelet várhatóan az elkövetkezendő hónap valamelyikén módosításra kerül. 

      -    A  3/2014.(I.30.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az   egyes szociális ellátási  

           szóló önkormányzati rendelet a februári képviselő-testületi  ülésen kerül módosításra, 

           illetve új rendelet fog készülni.  

- A  4/2014.(I.30.)  rendelet : a   helyi környezetvédelem szabályairól  szóló rendelet 

módosítása  változtatást nem igényel. 

- Az  5/2014.(I.30.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  szóló rendelet módosítása  változtatást nem 

igényel. 

 

 

 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

 

                                                                   

                                                                  2014. december   

 

- Lábodi  Gábor :   

- Zsidahegy városrészen a 27. számú épület előtt a közvilágítás kiépítését az üzemeltetőnél 

kezdeményeztük. 

- A Játékvár Óvoda előtti parkoló kiegészítő táblájának német nyelvű feliratát megrendeltük. 

- A GYSEV Hunyadi úti rakodó pályaudvaráról a közútra történő közlekedés szakszerűségére 

(sárfelhordás megszüntetése, szállítás utáni úttakarítás, járda helyreállítása, illetve 

útcsatlakozás kiépítése) az érintettek figyelmét felhívtuk. 

- A Dobó utcai ütőkátyúk megszüntetését a SZET kft-től megrendeltük. Az egyéb úthibák 

javítására a városi kátyúzáskor fog sor kerülni. 

- A József Attila u. 5. társasházi épület pincéjének víztelenítése a társasház feladata. A 

szakszerű víztelenítéshez a SZET kft eddig is segítséget nyújtott, de a költségeket társasház 

tulajdonosainak kell állnia. 

- A Deák Ferenc és az Árpád utcai távfűtési anomáliákra a RÉGIÓHŐ kft figyelmét felhívtuk. 

 

Dr Haragh László : 

-  A kethelyi temetőben a levágott zöldhulladék elszállítására a SZET kft figyelmét felhívtuk. 

- A Kertvárosi utcában a Zsida pataknál levő  „fekvőrendőrt” kijavíttattuk, a III. Béla király út 

felé, a ligeten át a kerékpáros közlekedést süllyesztett szegély kiépítésével segítettük. 
 



 

Szentgotthárd, 2015.január 21. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 





VI. Pályázati tájékoztató 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. január 19-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 
ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 
1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 
támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 
3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 

hiánypótlása megtörtént! A 

módosított vízjogi üzemeltetési 
engedély jogerős. 

Fenntarthatósági Terv 

elkészítésére árajánlatot 

kértünk a BFH Európa Kft-től. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 
Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 
folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 
konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor
ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 
Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 
El nem 

számolható 

költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 
Nyertes kivitelező: UTPLAN 

’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént. A 

Vasi Volán a közbeszerzési 

eljárást saját projektrészére 

vonatkozóan 
előreláthatólag 2015. 

január végén indítja el.   

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 

módosítási kérelme 
benyújtásra kerül, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

folyamatban.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 
ellenőrzés megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 
Kivitelezés befejeződött, 

Záró kifizetés megtörtént. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Radnóti úti 
gyermek kalandpark 

 
LEADER 

134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 

2.160.000,- 

 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 

megérkezett. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 
megtörtént. Átadó 

ünnepség megtörtént. 

2014. október 22-én záró 

helyszíni ellenőrzésre került 

sor, melynek során 

elfogadták az ellenőrzés 
során vizsgált 

dokumentumokat, 

játszóeszközöket. Egy 

kifizetési kérelem 

benyújtása van hátra 2015. 

februárjában. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. A táblák 

legyártásra kerültek, 
ezeknek a kihelyezéséhez 

szükséges anyagbeszerzés 

a képviselőtestület által 

támogatást nyert a 11.26-i 

ülésen. A táblák kihelyezése 

folyamatban a Horgász 
Egyesület által. Átadó 

ünnepségre 2015. tavaszán 

fog sor kerülni. Kifzetési 

kérelem benyújtása 2015. 

februárban aktuális. Az 

Önkormányzat 298.450 Ft 

kölcsönt biztosított az 
Egyesület számára 2015. 

márciusig, amit a februári 

kifizetési kérelem 

elbírálását követően fizet 

vissza. 

LEADER- 
Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás folyamatban. 

Kifizetési kérelem 
folyamatban.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 
megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Elkészült tanulmányok: 

Támogató infrastruktúra és 

szerződéses kapcsolatok 

vizsgálata, Feladat ellátási 

és finanszírozási modell, 
Költségcsökkentés –

hatékonyságnövelés, 

Intézményirányítás. 

További tanulmányok 

elkészítése folyamatban. A 

projekt befejezési 
határideje: 2014. 12. 31. 

Nyomonkövetési jelentés 

elkészült. Záró beszámoló 

és -kifizetési kérelem 

folyamatban van.  

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Könyv, illetve a kisfilm 
elkészül,de az üvegház 

nem. 

Máriaújfalu 
szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0040 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 
KEHOP finanszírozásban 

részesül. 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 
Járásban 

Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 
a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 

tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. január 19-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. A 

projekt elszámolása 

folyamatban van. 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 
befejeződött. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 

Műszaki átadás-átvétel: 2013. 
november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 
intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 
Konzorcium partnerként 

veszünk részt a projektben, 

november utolsó hetében a 2. 

kifizetési kérelmünk is 

benyújtásra került. 

Partnertalálkozó is lezajlott 
december 2-án, ahol az eddig 

elért eredmények kerültek 

bemutatásra. 3. kifizetési 

kérelmünk februárban kerül 

benyújtásra. 



 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. január 23-i ülésére 
 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tervezete 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§(2) bekezdése alapján elkészítettük 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tervezetét. A tervezet a 2014. 

novemberben benyújtott koncepció elvei alapján készült. Beépítettük az akkor felmerült 

további feladatok finanszírozását is.  

A fő feladat az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és magas szolgáltatási 

színvonal megtartása, továbbvitele. Többek között: 

1.  Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások 

teljeskörű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső 

finanszírozású működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a 

költségvetés-készítés során meg kell teremteni. 

 2.  A kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok, ciklusprogramban 

megfogalmazásra kerülő célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók 

szerint történhet. 

 3.  Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, 

hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit. 

 4.  A kiadások között kiemelten kell kezelni a hátrányos helyzetűek támogatását, a város 

rászoruló lakosságának szociális segítését. (Teljes mértékben önkormányzati finanszírozású) 

 5.  Biztosítani kell a kiadásokon belül az önkormányzat vagyonának értékét megőrző-

gyarapító felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati lakóházak, intézmények, 

egyéb épületek tervszerű felújítása, fejlesztése). 

A 2015. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a 

legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:  

 

 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.C. évi törvény 
(továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény),  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.),  

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),  

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

 rendelet (továbbiakban: Ávr),  

 Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 
XCIX. törvény 



 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) kormányrendeletet. 

 Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

amely módosítja többek között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet 

 

2014. december 29-én került kihirdetésre a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény. (ktsv tv). A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat 

megillető állami támogatásokat. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által 

előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet – első tárgyalásra - 

előterjesztésre.  

 

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2)  

bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi  

önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve az önkormányzati hivatalt is -,  

bevételeit és kiadásait .  

 

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések  

értelmében a költségvetési rendeletben külsőfinanszírozású működési célú költségvetési  

hiány nem tervezhető.  

 

Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott 

Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint azonban csak a februári testületi ülésre kerül végleges 

formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza mindazokat, amik a 

költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen. 

 

A novemberben benyújtott koncepcióhoz képest az alábbi változások kerültek átvezetésre. 

 

Képviselő-testületi határozatok:  

- 262/201. Gotthard-Therm működési támogatása 

- Városi rendezvények, Helyi gazdaságfejlesztési alap 

- 265/2014. Térinformatikai rendszer 

- 271/2014. Közösségi közl.fejlesztése 

- 290/2014. Széchenyi Ált.Isk.Alapítvány 

- 294/2014. Polgm. jutalom- (Széchenyi Alapítványi támogatás 739 e/Ft) 

- 297/2014. Leader turisztikai pályázat megelőlegezés 

- 302/2014. Életjáradék 

- 304/2014. Horgász egyesület kölcsön 

- 312/2014. Ipari Park Kft vásárlás 

-  

2014. évről áthúzódó kifizetések 

- Térfigyelő rendszer 

- ÖNO Gépkocsi lízing 

- Településfejl. koncepció 

- Sportpálya keretmegállapodás 



 

2014. évről áthúzódó pályázatok 

- ÁROP önkormányzati szervezetfejlesztés 

- Műfüves labdarúgópálya 

 

2014. évről áthúzódó feladatok: 

- Várkert parkoló építés 

- Gimnázium térburkolat 

- Zeneiskola födém 

- Mozi belső átalakítása 

- Színház vizesblokkfelújítás 

- Állatmenhely beruházás 

- Várkerti kerékpárút világítás 

- Rábatótfalu revatalózó ép. 

- Hivatal csapadékvíz elvezetés 

- Útfelújítások áthúzódó szlák 

- Hársas-tó WC 

 

2015. évi új feladatok 

- Vasivíz szennyvíz rekonstrukció 

- Laktanya rezsi 

- Vízkárelhárítás áthúzódó 

 

Bevételek: 

A koncepció készítéshez képest többlet bevételként megemeltük az iparűzési adót, 

számoltunk az Ipari Park Kft által befizetendő telekadó hátralékkal, valamint terveztük a 

pénzmaradványt 370 millió forint összegben. 

Kiadások: 

Működési kiadások: A működési kiadásnál számolunk a hosszabb távú bevételnövelő 

beruházások, fejlesztések megvalósításával járó kiadásokkal. A szociális ellátások miatti 

normatíva csökkenés jellemzően nem jár kiadás csökkenéssel. Az aktív korúak ellátása a 

járáshoz kerül, de az önkormányzati segélyezettek köre többe kerül állami támogatás 

hiányában. 

Felhalmozási kiadások: Az előző évben futó pályázatokat átterveztük 2015-re. A Gotthard-

Therm Kft kötvényének kezességvállalásából a koncepcióba 265 Ft/CHF terveztünk. Az 

árfolyam jelentős változások miatt ezen kiadás várhatóan70-80 MFt-tal többe kerül. NEM 

TERVEZTÜK, növeli a hiányt 
 
 
A Képviselő-testület döntése alapján fejlesztési tartalékba helyeztük a tervezett helyi iparűzési 

adó 5%-t. Az összeg a Képviselő-testület döntése alapján kerül felhasználásra. Ezen összeg 

nagysága 67,5 m/Ft. 

A Képviselő-testület elképzelése  szerint ezt az így elkülönített összeget a szentgotthárdi 

gazdaság élénkítésére kell fordítani aminek a legkülönfélébb formái lehetnek. Célszerűen az 

éves keret felhasználásánál mindig tekintettel kell lenni a helyi gazdaság szereplőinek 

igényeire, elképzeléseire is. Jelen pillanatban a település gazdasági szereplőinek képviselőitől 

kapott információk alapján a legnagyobb probléma a megfelelő lakás / lakhatás biztosítása a 

dolgozók számára. Egy másik előterjesztésben olvasható, hogy naponta közel 2000 

(Kettőezer) ember jön dolgozni Szentgotthárdra. Ez jelentős költség és idő is mindenkinek. 

Meg lehetne ezt spórolni akkor, ha nem kellene naponta ingázni Szentgotthárd és a lakóhely 

között. Ami ehhez leginkább hiányzik az a megfelelő színvonalú munkásszállás. Ennek a 



problémának a részleteiről folynak még egyeztetések, de 2015-ben ennek a problémának a 

kezelésére kellene fordítani ezt az elkülönített összeget. Ez lehetséges lenne egyrészt a 

tulajdonunkba került  Rábakethelyi laktanya  átalakításával, de lehetne meglévő lakásokban, 

családi házakban - akár magánszemélyek által ilyen célra felkínált ingatlanok felhasználásával 

(pl. bérbevételével) is a helyzeten segíteni. Éppen ezért javasoljuk, hogy a 2015. évi 

gazdaságélénkítő keret felhasználásakor a szentgotthárdi munkáltatók dolgozóinak részére 

megfelelő munkásszállás(ok) létrehozása legyen az elfogadott cél. Ennek részleteit a 

későbbiekben kell kidolgozni. 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményei: 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Év Szem.i 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellátottak 

pb.jutt. 

Felhalm

ozási 
Kiadás 

össz. 

Sajt 

bevétel 
Önkm. 

tám. 

2015. 

koncp. 

149 301 44 210 55 377 16 023 6 000 270 911 15 888 255 023 

2015 

január 

150 603 44 553 55 077 4 820 6 000 261 053  15 888 245 165 

munkav. 

vált 

1048 283    1 331  1 331 

segély 

változás 

  -300 -11 203  -11 503  -11 503 

Min. bér 

miatti 

növ. 

254 60    314  314 

 

A Hivatal esetében a kiadási szint emelkedése a garantált minimálbér, a munkavállalók 

változásából (végzettség), Segélyezés változásából adódik. 

 

Rendelőintézet: 
 
Év Személyi jutt. Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 

Kiadás 

össz. 

Saját bev 

+ pály 

TB 

finansz. 

Önkorm. 

tám. 

2015. 

koncp. 

96 348 26 354 101 455 224 157 57 513 111 656 54 988 

2015 

január 

98 310 26 919 106 977 232 206 57 513 122 076 52 617 

I.sz.gyerm

ekorv 

1 830 529 4 677 7 036  10 420 -3 384 

Ügyelet 

közüz 

  845  845  845 

Min. bér 

miatti növ. 

132 36  168   168 

 

Az előirányzatok változása a garantált minimálbér, az I. sz. gyermekorvosi körzet kiadásait és 

bevételeit, valamint az ügyeleti ellátás közüzemi díjait tartalmazza. 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár: 
 



Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 
Önkorm. 

tám. 

2015. 

koncp. 

24 035 6 387 12 743 43 165 1 500 41 655 

2015 

január 

24 167 6 423 12 743 43 333 1 500 41 833 

Min. bér 

miatti 

növ. 

132 36  168  168 

 

A 2015. januári költségvetési tervezetbe beépítésre került a garantált minimálbérre való 

emelés. 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Intézményei 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)  Játékvár Óvoda 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

felhalmozás Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Önkorm.tám 

 

2015. konc 

132 517 40 304 13 962  1 560 188 343 1 524 186 819 

 

2015. január 

132 416 40 077 13 962  1 560 188 015 1 524 184 745 

Kiadás csökk. 

Bevét. növ. 

-905 -444    -1 349  -1 349 

Min. bér miatti 

növ. 

804 217    1 021  1 021 

 

 

Tótágas Bölcsőde 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

felhalmozás Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Önkorm.tám 

 

2015. konc 

25 729 8 215 10 204  1 200 45 348 3 070 42 278 

 

2015. január 

25 653 8 194 10 204  1 200 45 251 3 270 41 981 

Kiadás csökk. 

Bevét. növ. 

-500 -135    -635 200 -835 

Min. bér miatti 

növ. 

424 114    538  538 

 

A változás a garantált minimálbér növekedéséből, valamint a nyugdíjazások miatti bérváltozások pontosításából adódik. 

 

 

 

 



Városi Gondozási Központ 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

felhalmozás Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Önkorm.tám 

 

2015. konc 

73 574 22 384 62 007  508 158 473 37 739 120 734 

 

2015. január 

74 581 22 656 62 007  508 159 752 37 739 122 013 

Min. bér miatti 

növ. 

1 007 272    1 279  1 279 

 

Az intézmény előirányzat változása a garantál minimálbér változása miatt. 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Intézmény Személyi 

jutt. 

Munkaa.t

erh. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k. 

pbeni.j. 

felhalmozás Kiadás 

össz. 

Saját 

bevétel 

Önkorm.tám 

 

2015. konc 

17 233 4 944 4 999   27 396  27 396 

 

2015. január 

17 233 4 944 4 999   27 396  27 396 

 

Az intézmény előirányzata a koncepció összegéhez képest nem változott. 
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A költségvetési tervezetet meghatározó alapelvek, keretek 

 

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, 

és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.  

 

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 2015. évben befejeződő projektek kerülnek bemutatásra.   

Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.   

 

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.  
 

A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az Önkormányzat közvetett 

támogatásait bemutató táblázatot.  

Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a 

projektek bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban, 

valamint kiadásait, évenként és összesen bontásban. A pályázatok utófinanszírozottak.  

Tájékozató mellékletként csatoltuk a rendelet tervezetünkhöz Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat.  

A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2015. évre tervezett társulási szinten 

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

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

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

 

Hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 

származó kötelezettségvállalások biztosítása.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes 

társulási-, megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az 

önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások 

zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket 

ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van 

településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 
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3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 

leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága 

miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása 

mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 

Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott 

határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a 

polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év 

költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások 

időarányos teljesítésére. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi. 

 

Összegzés: 

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását a megkezdett, előkészített 

fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. Lehetőség szerint – pályázati források bevonásával 

– nem mondhatunk le a város további fejlődését szolgáló beruházások és felújítások 

indításáról sem. A működési költségvetés összeállításánál alapvető elvárás a hiány nélküli 

költségvetés összeállítása Az önkormányzat feladataihoz mért kiadási előirányzatok szigorú 

tervezés mellett is hiányt mutat, melynek kezelése további intézkedést igényel.  

 A hiány összege:  424.634 e/Ft. Ezt növeli a kötvény kezességvállalásból adódó többlet kb 

70-80 millió forint. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalva határozati 

javaslatba foglalva hozzon döntést arról, hogy a 2015. évi költségvetés második fordulós 

tárgyalására hiány nélküli költségvetés kerüljön benyújtásra! 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési 

rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek 

növelésére a következő javaslatot teszi: …………….. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási és felújítási 

kiadások vonatkozásában a következő javaslatot teszi: …………….. 

 

3.) A Képviselő-testület a 2015.évi költségvetési rendelet tervezetben a tartalék előirányzat 

tekintetében a következő javaslatot teszi:………………... 
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4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazott , 

valamint a  polgármester 2015. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 200.000- Ft / fő 

összegben határozza meg.   

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

esetleges átmeneti forráshiány kiküszöbölése érdekében az éven belüli likvid hitel szerződés 

aláírására. Folyószámlahitel összege maximum 150 millió forint és a hozzá kapcsolódó 

munkabérhitel maximum 30 millió forint lehet.  (Mellékelt költségvetési rendelettervezet 

21.§-a.) 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a 

helyi gazdaság élénkítése érdekében elkülönített összeg felhasználási célját  a szentgotthárdi 

munkáltatók dolgozóinak részére megfelelő munkásszállás(ok) létrehozásában jelöli meg.  

Ennek részleteit legkésőbb a 2015. márciusi ülésre kell kidolgozni 

 

Határidő :2015. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
 
Szentgotthárd, 2015. január 20. 
                                                                                                           Huszár Gábor 
          polgármester 
 
 
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 
     jegyző 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 

 

2. A 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 2015. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét.3 372 985 e/Ft-ban, azaz forintban,hárommilliárd 

háromszázhetvenkettőmillió kilencszáznyolvanötezer forintban 

b) bevételi főösszegét2 948 351 e/Ft azaz kettőmilliárd kilencszáznegyvennyolcmillió 

háromszázötvenegyezer forintban, 

     állapítja meg. 

A hiány összege:  424 634 e/Ft 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2015. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza 

 

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

tartalmazza. 

 

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

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 

részletezi. 

 

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

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

 

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza  

 

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

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

 

 



 

- 86 - 

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

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2015. évre 

a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

 

 

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

 

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

felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

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      2 121 868 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:   188 868 e/Ft,  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1 471 000  e/Ft 

c) Működési támogatások:    265 676 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:   196 324 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek    433 845 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek    30 000 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    403 845 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.         22 638 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  2 578 351 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  370 000 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 370 000 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány   170 000 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány    200 000 e/Ft. 

 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:  370 000 e/Ft 

 

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

a) működési kiadások előirányzatra   1 495 415 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra  1 662 644 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására     112 032 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      102 100 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                                      794 e/Ft-ot 

határoz meg. 

       

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata       296 765 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata      83 816 e/Ft, 
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c) dologi kiadások előirányzata      644 377 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra                  449 950 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások   394 663 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     55 287 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás               0 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                20 507 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen: 1 495 415 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

(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 

3.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék 1.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 102 100 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:   26 600 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:    72 500 e/Ft. 

 

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

q) Civil Alap                                 4 000 e/Ft 

r) Pályázati alap Működési         2 000 e/Ft 

s) Intézménykarbantartás           3 000 e/Ft 

t) Pannon Kapu rendezv.           1 000 e/Ft 

u) Környzetvédelmi alap                        1 000 e/Ft 

v) Közcélú fogl.dologi                     500 e/Ft 

w) Közcélú fogl.pályázati önrész    1 100 e/Ft 

x) Idegenfor.marketing kts                        1 000 e/Ft 

y) Városi rendezvény                    13 000 e/Ft 

 

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

meg: 

n) Pályázati alap        5 000 e/Ft 

o) Gazdaságfejlesztési Alap                    67 500 e/Ft 

 

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

e) A 5.§ (4) bekezdés (a-i) testületi döntés alapján 

f) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 

g) A 5.§ (5) bekezdés b) testületi döntés alapján 

 

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 265 676 e/Ft 

állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 231 688 e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

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

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 
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a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Szentgotthárdi 

Eszközkezelő Kft: 45 000 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 34 270 e/Ft. 

 

 

4. Költségvetési létszámkeret 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2015. január 1-jén 90 

főben rögzíti.   

 

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

léphetik túl. 

 

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. 

 

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 
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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 Közös 

Önkormányzati 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. 

 

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. 
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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. 

 

(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 2014. 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 2014. 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 vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a 

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

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

 

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

150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez . 

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 

terheit a költségvetésében megtervezi. 

 

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. 

 

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 2015. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

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

 

 

8. Módosító és záró rendelkezések 

 

27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

28. § A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a 

továbbiakban :R. ) 

10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ A Hivatal köztisztviselője 2015. 

december 31-ig alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult” 

 



 

- 92 - 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

. 

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, 
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 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének, 

 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 

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. 

 

28.§ 

A képviselő-testület 2015. novemberi ülésén elfogadott határozat rendeletbe foglalását 

tartalmazza. 
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás Társulási Tanácsában 

végzett tevékenységről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2014. februári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás 

működéséről a továbbiakban évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 7 alkalommal üléseztek a polgármesterek. A 

Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön 

összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A Társulási Tanácsi üléseket 

egyes esetekben megelőzte a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői 

Kollégium tanácskozása is – elmondható azonban, hogy az elmúlt időszakban ezek a 

jegyzői találkozók jobbára más elfoglaltságokra hivatkozva nem jöttek létre. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 25 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács 

által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (szakmai programok, továbbképzési tervek 

jóváhagyása, munkaterv elfogadása, térítési díj megállapítása, nyári zárva tartás 

meghatározása, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások 

működtetése (hulladékgazdálkodás megszervezése, stb.), illetve egyéb kötelezettségek (pl: 

belső ellenőrzési terv összeállítása, nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési 

beszámolók, költségvetés tervezet megvitatása, stb.) is igényeltek határozatokat. 
 

Változás, hogy a gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda és a rönöki Kerekerdő Tagóvoda 2014. 

június 30. időponttal kiváltak a Társulás által fenntartott SZEOB intézményből –  az érintett 

önkormányzatok elismerték és megköszönték, hogy tagóvodák a Társulási fenntartás időszaka 

alatt mind infrastrukturálisan, mind szakmailag jelentős fejlődtek, emellett a működtetés 

finnszírozásához is komoly kiegészítő támogatásokat szereztek, azonban az elmúlt években 

sajnos a pályázatoknál ellehetetlenítették az ilyen közös igazgatású intézményeket, amelyek 

egy OM azonosítóval rendelkeznek, ezért döntöttek a kiválás mellett. A Társulás a 

továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Társulás 2014. évi költségvetése 415.207.000,- Ft volt. Ez alapján 2014. évben a térségi 

feladatellátással még mindig 9.636.300,- forinttal több állami támogatás érkezett a térségbe, 
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mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el 

a települések. További gazdasági előny városunk szempontjából, hogy a Társulás keretében 

fenntartott szentgotthárdi intézmények kapcsán igényelhető állami támogatásokra nem 

vonatkoztak az adóerősség miatti elvonások. 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének komplex felújítására elnyert pályázat  – 

folyamatos műszaki ellenőri felügyelet mellett – sikeresen megvalósult, illetve kapcsolódó 

pótmunkák elvégzésére is sor került az intézményben. A SZEOB Játékvár Óvodája és 

csörötneki Csillagvirág Tagóvoda felújítására is nyújtottunk be tavaly pályázatot a Társulás, 

azonban forráshiányra hivatkozva nem nyertünk támogatást.   

 

Az elmúlt időszak (és még a következő hónapok) feladata volt az Önkormányzati (Kistérségi) 

Társulás, a Rendelőintézet és a Falugondnoki szolgálat konzorciumi együttműködésében 

benyújtott TÁMOP projekt megvalósítása. Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben” című felhívás keretében elnyert 104,4 millió Ft 

támogatás megvalósításában számos partner vesz részt, így a térségben működő háziorvosok, 

a szentgotthárdi rehabilitációs kórház, az ÁNTSZ, a helyi civil szervezetek és a szentgotthárdi 

termálfürdő is. A projekt keretében igencsak szerteágazó tevékenységeket valósítanak meg a 

partnerek, közel 2 éven keresztül – mindezekről korábbi előterjesztésekben, illetve tájékoztató 

fórumokon már tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet. Többek között ennek a 

projektnek köszönhető a gyermekpszichológus alkalmazása is a városunkban. 

 

A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozása kapcsán a Szociális Ügyekért és 

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár a szokásos pályázat kiírása helyett a 

finanszírozási időszak egy évvel – 2015. december 31-ig – történő meghosszabbítása mellet 

döntött. A fentiek alapján a pályázati úton  finanszírozott ellátások – támogató szolgáltatás, 

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – vonatkozásában 2014-ben 

nem kellett a támogatásokra új pályázatot benyújtani, a hatályos támogatási szerződések 

hatálya automatikusan egy évvel, 2015. december 31-ig meghosszabbításra kerülhetett, ehhez 

a Társulási Tanács is engedélyét adta. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

vonatkozásában is - a Társulási Tanács és a szentgotthárdi képviselő-testület (lásd: 

kapcsolódó korábbi előterjesztés) jóváhagyását követően – 2015. évre is sikerült megkötni a 

támogatási szerződést. 

 

A választásokat követően, 2014. novemberi ülésén „megalakult” az új Társulási Tanács – 

bár a Társulás esetében nem tekinthető ez az ülés alakuló ülésnek, a polgármesterek maguk 

közül újraválaztották a tisztségviselőket. Az elnök és az elnökhelyettesek személye nem 

változott a korábiakhoz képest. 

 

A folyékony hulladék kezelés már régebb óta térségi szinten, a Társulás által megkötött 

szolgáltatási szerződés alapján működik a kistérségben. 2013. őszén a kistérség valamennyi 

települése egyetértett azzal, hogy a települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében is történhessen, ezzel 

összefüggésben a tagönkormányzatok módosították is a Társulási Megállapodást. A 

szolgáltató kiválasztására 2013-ban és 2014. évben is már a Társulás folytatott le eljárást, 

amelynek eredményeképpen a hulladék elszállításáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok területén (8 község) a Müllex Közszolgáltató Kft. gondoskodik – 2015. 

június 30. időpontig. 
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2013. szeptembertől megszűnt a Társulás által nyújtott iskolabusz szolgáltatás. Az 

iskolabuszként való üzemeltetés költségeire a Társulás már nem kapott állami támogatást, a 

Tankerület pedig a továbbiakban nem finanszírozza azt. A buszt tavaly a Társulástól megvette 

az Önkormányzatunk (lásd: korábbi kapcsolódó előterjesztés), majd üzemeltetésre kiadta egy 

helyi vállalkozónak, aki a busz üzemeltetéséből származó tiszta hasznon 40%-ának megfelelő 

összegű bérleti díjat fizet havonta az Önkormányzatunknak azzal, hogy az intézményeink 

kedvezményesen vehetig igénybe a szállítási szolgáltatását. 
 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2014. évi beszámoló óta folytatott 

tevékenységről szóló tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2015. január 16. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: TDM beszámoló és városi turisztikai cselekvési terv(ek) elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés keretében a munkatervben meghatározott 2 napirendi pontot, a turisztikai 

cselekvési terv elfogadását és a TDM Egyesület beszámolóját együttesen vetjük papírra, 

tekintettel a kapcsolódásukra. 

 

AKTUALITÁS: 

 

A város jóváhagyott idegenforgalmi cselekvési terve a 2012-2014. időszakra szólt, ezért az 

elkövetkezendő időszak turisztikai feladatait aktualizálni kell. A korábbi cselekvési terv által 

meghatározott célokból szépen valósultak meg az elmúlt években, pl: 

- a helyi turisztikai desztináció menedzsment létrehozása megvalósult, megalakult a 

TDM, rendezvényszervező munkacsoport (korábban: jubileumi munkacsoport) 

működik folyamatosan a PKKE, a TDM, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 

a Hivatal és aktuálisan érintett egyéb szereplők részvételével, 

- infrastrukturális fejlesztések valósultak meg (Hársas tó fejlesztése, mozi felújítása, 

utak rendbetétele, barokk templom felújítása, városközpontban felújítás, turisztikai 

információs táblák felújítása, strandfejlesztés) 

- egyházi turizmus erősödött (Mária útvonal, 1Úton zarándoklat, ciszter szerzetes 

szobrának felállítása) 

- meglévő programsorozatok bővítése, újak szervezése (Történelmi Napok 2014,, 

Tavaszi Fesztivál, nemzetközi konferenciák, Gotthárd napja, a templom megáldásának 

évfordulója, Szerelmesek Fesztiválja 2015.) 

- helytörténeti események (Ciszterek Szentgotthárdon, Szentgotthárdi csata, digitális 

terepasztal,  Kaszagyári kiállítások, helytörténeti pályázatok bonyolítása) 

- sportfejlesztések (műfüves labdarúgó pálya, öntözőrendszer, tekepálya teljes átépítése) 

- kiadványok - megjelenés (éves rendezvénynaptár, éves programajánló flyer, „Élhető 

kisváros fenntartható fejlődéssel” flyer, , Szentgotthárd könyv kiadása, TDM 

bemutatkozó kiadvány, PKKE honlap megújulása, TDM honlap kialakítása, közösségi 

oldalakon való megjelenés) 

- jó néhány fejlesztés van még folyamatban, amelyek hónapokon belül megvalósulnak 

(Hadiösvény kialakítása, Történelmi Napok weboldal, új önk-i weboldal, 

Szentgotthárdi csata könyv kiadása, KILÁTÓ aktualizálása, „csatatáblák”, tájékoztató 

táblák stb.) 

 

Jobbára az Önkormányzat vagy az Önkormányzati Társulás generálásban / finanszírozásában 

történő előrelépésekről beszélhetünk, a helyi szereplők aktivítása nélkül azonban sok minden 

nem vagy nem így valósulhatott volna meg (lásd: Helytörténeti Klub - kiállítások, Fotóklub – 

kiadványok, PKKE – rendezvények, stb.). Jól látható azonban az is, hogy az elmúlt években 

az Önkormányzat /a Hivatal is nagyobb figyelemmel van a turisztikai-kulturális teendők 

megvalósítására. 

 

A CSELEKVÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA: 
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A következő időszak irányvonalainak meghatározására a TDM tavaly novemberben fórumot 

hívott össze. A cselekvési terv összeállítására a rendezvényszervező-turisztikai munkacsoport 

tagjaitól (elsősorban TDM, Gotthárd-Therm Kft., PKKE) kértünk be már december elején 

javaslatokat – a TDM által ehhez megküldött anyag az előterjesztés mellékletét képezi (2. sz. 

melléklet). A javaslatok beérkezését egy újabb munkacsoport ülés követte, amelyen szóban is 

átbeszéltük a lehetőségeket. Ennek folyományaként állítottuk össze a cselekvési terv 

tervezetét, ezt véleményezésre újra kiküldtük a munkacsoport tagjainak – erre figyelemmel 

állt össze a végleges javaslat, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Jelentős 

véleménykülönbség nincs a terv tartalmát illetően a munkacsoport tagjai között, a Fürdő / 

TDM részéről ugyanakkor hiányként fogalmazódott meg, hogy „a cselekvési tervnek meg 

kellene fogalmaznia egy általános, hosszabb távra szóló irányvonalat, célkitűzésekkel és éves 

szintre konkrét feladatokat, teljesithető szinten”. 

 

Kérdés lehet, hogy milyen időszakra szóljon ez a dokumentum, mi egyelőre egy kisebb 

periódus, a következő 2 éves időszakot javasoljuk meghatározni erre.   

 

A cselekvési terv részeként – alapvetően a sport- és ifjúsági referens előkészítésében – 

csatoljuk a város sportturisztikai cselekvési tervét is. Ennek összeállítását természetesen 

nagy mértékben nehezítette a jelenlegi bizonytalan helyzet a sporttelep vonatkozásában. Az 

aktív turizmus és a sportturisztika fejezetek átfedéseket is tartalmaznak, a feladatokat 

mindkettő helyen szinkronizáltuk az anyagban. 

 

SZERVEZETI HÁTTÉR – A TURISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE: 

 

2013-ig a város idegenforgalmi feladataink ellátásával a PKKE-t bízta meg az Önkormányzat, 

tavaly azonban a turisztikai feladatok ellátására a TDM Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodást, amelyben az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy – az éves 

tagdíjon felül – évente 4 millió Ft támogatást nyújt az Egyesület működéséhez. A támogatás 

mértékéről és feltételeiről évente március 01-jéig a Képviselő-testület által jóváhagyott külön 

megállapodásban állapodnak meg - ez a külön megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét 

turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület az adott évben el kíván végezni. Az Egyesület a 

támogatás fejében – többek között - biztosítja 1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a 

város turisztikai feladatainak ellátására. 

 

A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a 

Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség 

turisztikai zászlóshajója – a maga számos „erősségével” (szolgáltatásai, építészeti díjjal 

kitüntetett egyedi stílusú fürdő, szakemberek) és „gyengeségével”(működési költségek, 

fejlesztésekre-marketingre fordítható források hiánya). 

 

Bár nem fő profil szerint, de további szereplők is részlegesen érintettek a városi 

idegenforglom szervezésében: 

- a turisztikai feladatok ellátása ugyan átkerült a PKKE-től, a látógatóközpont 

működtetése továbbra is feladata az Egyesületnek, akárcsak a turisztikától nem 

függetleníthető kulturális rendezvényszervező tevékenység ellátása.  

- megemlítendő továbbá a SZET KFT is, mint a mozit sikeresen üzemeltető, 

szintén önkormányzati vállalkozás is: a közel évi 20 ezer fős látogatottságával és a 

felújított előterével az egyik legnépszerűbb kulturaközvetítési pontjává vált a 

városnak. Profilja a mozifilmeken túl ma már magában foglalja a társművészetek 

(színházi előadások, koncertek, dokumentumfilmek) megjelenését is. A már 
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felvázolt „Szentgotthárdi Alpokalja Szabadidőközpont – SZASZ!” projekt 

megvalósítása kapcsán jelentős turisztikai szereplőjévé válhat a térségnek. 

- a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl 

már helytörténeti kiállítótérként (múzeum) is kapcsolódik a városi 

idegenforgalomhoz.  

- a sportturisztikai lehetőségek kialakítása mellett ma már sport- és ifjúsági 

referenst is alkalmaz a város, az ő szervező munkája mellett a közelmúltban 

megújult Városi Sportegyesület is fontos közreműködője az előttünk álló 

feladatoknak. 

 

Mivel több szereplős a felállás, fontos a koordináció és az információáramlás megteremtése 

közöttük. A Hivatal koordinálásával rendszeresen (legalább havonta egyszer, de szükség 

szerint akár több alkalommal, szekciójelleggel) zajlanak a Rendezvényszervező és 

Turisztikai Munkacsoport megbeszélések, legfőképpen az információáramlást, a feladatok 

elosztását és a párhuzamosságok kiküszöbölését elősegítendő. Mivel jobbára önkormányzati 

finanszírozású szervezetekről beszélünk, ezt az önkormányzati koordinációt nem lehet 

megkérdőjelezni, sőt, tovább erősíteni, intézményesíteni lenne szükséges. Szerencsés esetben, 

pláne kisvárosi szinten ez az együttműködés – jórészt - a valóságban akár egy 

(menedzsment)szervezetben működhetne, hatékonyan, egyetlen felelős vezetővel. 

Hosszútávon talán nem elvetendő gondolat ennek megvalósítása sem. 

 

A folyamatos koordináción túl fontos feladatokat foglal össze a melléklet cselekvési terv. 

Természetesen vannak olyan folyamatok, amelyek megvalósítása nem csupán elhatározás 

kérdése, ilyen például a TDM egyesület „pozícionálása” is. A TDM munkaszervezet 

próbálkozásai ellenére jelenleg a tagok inaktívak, sőt, számuk csökken. Jó minták 

tanulmányozásával és folyamatos eredményekkel ez a tendencia talán fordítható. A TDM 

regisztráció jelenlegi feltételeivel már a legutóbbi ülésen megismerkedhetett a Képviselő-

testület – ennek kérdését folyamatosan napirenden kell tartani és a regisztráció feltételeinek 

enyhítése esetén erre újra vissza kell térni, addig is a TOURINFORM hálózathoz való 

csatlakozást kell jobban szemügyre venni (lásd: cselekvési tervben megfogalmazottak 

szerint). A TDM egyesület létrehozása mellett szóló legerősebb érvek éppen a tagok 

(szállásadók, vállalkozások, turisztikai szereplők) aktív együttműködése és a regisztráció 

megvalósítása, általa anyagi/pályázati támogatások megszerzése volt az Önkormányzat 

részéről, ezt a vonalat tehát - a lehetőségekhez képest - továbbra is követni kell. 

 

További irány lehet a turisztika szervezés „társadalmasítása” is: 

 

A TURISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE: 

  

A koncepcióban illetve a Cselekvési Tervben írtak rendszert alkotnak, ez Szentgotthárd 

Turisztikai Rendszere. A Rendszer rendkívül sokrétű, sok összetevője van amelyek eléggé 

széles spektrumot fognak át. Az eddig rendelkezésre állt szereplők ezt, ennek minden területét 

biztosan nem tudják önmagukban megvalósítani. A Rendszer akkor valósítható meg 

legjobban, leghatékonyabban, leggyorsabban, ha azt minél több szereplő segíti, akik minél 

több információval vannak ellátva, nem elkülönülten vesznek részt e folyamatokban hanem 

valamiképpen hálózatba foglaltan, hálózatot alkotva. Ennek fontos eleme, hogy az 

információk gyorsan eljutnak a szereplőkhöz, oda – vissza áramlanak, a rendszer átlátható. 

 

 A szentgotthárdi turisztikai rendszer működtetése a Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoportot alkotó tagok (Önkormányzat (Hivatal) – TDM – Gotthárd-Therm Kft – 
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PKKE, stb.) kezében van. Fontos lenne azonban elérni azt, hogy e rendszer megvalósulása ne 

csak e Munkacsoportnak és ne csak ennek néhány tagjának a feladata legyen. Egyes 

részfeladatok sikeres teljesítése érdekében a turisztikai rendszerünk működtetésébe bele 

lehetne/kellene kapcsolni további szereplőket: Elsősorban Civil szervezeteket, más 

szerveződéseket, esetleg vállalkozásokat akik tehát e tevékenységük során nem a turisztika 

operatív feladatait végzik (szobát adnak ki, vendéglőt működtetnek, stb.) hanem 

bekapcsolódnak magának a Rendszernek a szervezésébe is - ezáltal a Szentgotthárdi 

Turisztika Támogatási Rendszerébe  (rövidített neve SZTÁR) kerülnének be. A Rendszerhez 

bárki a fent felsoroltak közül csatlakozhat egy nyilatkozattal melyben elfogadja a SZTÁR 

szervezésének előre rögzített irányelveit, elvárt szabályait,  protokollját, és a csatlakozáskor 

rögzítik, hogy a Turisztikai Rendszer mely eleme megvalósításának szervezésében vennének 

részt a csatlakozók, mely elem megvalósításához tennének hozzá szervező munkát, vennének 

részt pl. pályázatokon, stb.. A csatlakozók tehát kiválasztják azt a részterületet amivel 

foglalkozni szeretnének (pl. lovas turizmus, vallási turizmus szervezése, stb.). Javaslataikkal 

alakíthatnák a Rendszert. A SZTÁR előnye, hogy átfogó, állandó, folyamatos kapcsolatot 

jelentene a Rendszer csatlakozott tagjai  és a Munkacsoport között. Az idegenforgalomban 

rangot jelentene városi szinten a tagság (tulajdonképpen mindenki SZTÁR lehetne) és a 

Rendszer maga is folyamatosan kapna információt a csatlakozottaktól. A Rendszer 

valamennyi tagja megkaphatná a Rendszerbe beáramlott összes, a Munkacsoport által 

közkinccsé tett információt  ami pedig még az is lehet, hogy újabb ötleteket adna a többieknek 

is. A csatlakozott tagok rendszeresen beszámolnak az általuk végzett munkáról – mindezt a 

lehető legegyszerűbb, legkevesebb adminisztrációt igénylő módon. 

 

Fontos hozadéka a Rendszernek a turisztikai szervezés „társadalmasítása”, közelebb hozása a 

városban élőkhöz.  
 

TDM BESZÁMOLÓ ÉS 2015. ÉVI MUNKATERV 

 

Az Önkormányzat és a TDM közötti megállapodás alapján az Egyesület minden év elején 

éves munkatervet illetve az előző év munkájáról szakmai beszámolót készít, amelyet tárgyév 

február 15. napjáig megküld az Önkormányzat számára. Az Egyesület a februári határidő 

ellenére a beszámolót és a munkatervet – kérésünkre – már most összeállította és megküldte 

ehhez az előterjesztéshez (lásd: 3. számú melléklet).      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a turisztikai cselekvési tervet megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2015. évi munkatervét az Előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Simon Margit elnök 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 2015-

2017. közötti turisztikai cselekvési tervét, és ennek részeként a város sportturisztikai 
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cselekvési tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint / az alábbi kiegészítésekkel 

fogadja el:  

- ……………………………….. 

- ………………………………. 

 

Határidő: azonnal, a cselekvési tervben foglaltak szerint 

Felelős:   a cselekvési tervben érintettek 

 

Szentgotthárd, 2015. január 20. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző



 

- 102 - 

 

1. számú melléklet 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

TURISZTIKAI  

INTÉZKEDÉSI TERVE   

2015-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. JANUÁR …..
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FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

I. SZERVEZETI HÁTTÉR 

 

TDM csatlakozása a TOURINFORM hálózathoz, a 

látógatóközpont működtetésének tapasztalatai és a 

TOURINFORM hálózaton belüli működésének 

lehetőségei 

TDM 2015. márciusi 

testületi ülésre 

előterjesztés 

TDM regisztrációra való felkészülés – a regisztráció 

feltételeinek figyelemmel követése 

TDM folyamatos 

TDM szervezet erősítése a térségben, kapcsolat 

kiépítése más régiókkal, a jó minták tanulmányozása 

és átvétele 

TDM folyamatos 

munkacsoport működtetése a rendezvényszervezés- és 

turisztikai feladatok összehangolására 

koordinál: 

ÖNK, PKKE, 

TDM , 

Gotthárd-

Therm Kft. 

beszámolás: 

folyamatos 

 

II. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 

 

a város vonzóbbá tétele (intézmény-épület felújítások, 

a közterek- és parkok rendben tartása, virágosítás, a 

közbiztonság fokozása), a városközpont képének 

fejlesztése főtér: nyáron promenád jelleg, hangulatos, 

igényes teraszok kialakításának ösztönzése, 

vállalkozók bevonása, egységes arculat kialakitása, 

stb. 

ÖNK., SZET 

KFT 

 

 

folyamatos 

Alpokalja turisztikai- és szabadidőcentrum projekt 

megvalósítása – ennek keretében lakókocsik 

befogadására és kiszolgálására is alkalmas kemping 

fejlesztése. 

 

 

SZET KFT.,  

ÖNK., 

TDM – 

igények 

felmérése 

 

projekt terv 

elkészítésére: 2015. 

júniusi testületi ülés / 

pályázat- befektető 

keresés: folyamatos 

Várkert rendbetétele, turisztikai látványossággá tétele: 

- barokk kert fejlesztése 

- szabadtéri színpad fedése, kisház felújítása 

(öltözőnek), nézőtér fejlesztése, körbe fák 

ültetése (hangszigetelés) 

- a várkert megnyitása a Kossuth u. felől 

- a régi strand terület hasznosítása (..) 

ÖNK, SZET 

KFT. 

folyamatos, szabadtéri 

színpad környékének 

fejlesztésére: 2015. 

május 31. 

a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást 

kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések:  

- utak fejlesztése,  

- kerékpár- túraútvonalak kitáblázása, 

rendbetétele, pihenőhelyek kialakítása 

ÖNK., 

 

  

TDM 

(koordináció), 

folyamatos 
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- pályázatfigyelés 

 

SZET KFT,  

civil 

szervezetek 

bevonása 

A gát csónakcsúszda-ajtaja nyitva tartásának 

biztosítása szezon idején, valamint a megállók 

folyamatos rendben tartása. 

  

Turisztikai információs tábla kihelyezése 

(nevezetességek, kirándulási tippek)  a Fürdőhöz, hogy 

a fürdőző vendégeket becsalogassuk a belvárosba – 

finanszírozásáról egyeztetni 

Önk.,  

TDM 

2015. április 30. 

 

szálláshelyek létesítésének és turisztikai befektetések 

ösztönzése 

 

Önk., TDM, 

helyi 

vállalkozók. 

folyamatos 

 

 

III.  SZOLGÁLTATÁS- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 

 

szakképzett idegenvezetés biztosítása  idegenvezetői 

bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és 

elkötelezett emberekkel + a barokk templom 

látogathatóvá tétele  egyeztetve az egyház 

képviselőjével 

TDM, PKKE 

 

beszámolás: 2015. 

május 31. 

 

 

Wellness turizmus:   

-  St. Gotthard Spa & Wellness fejlesztési 

lehetőségeinek felmérése és megvalósithatóság 

elemzése 

- kihasználatlan lehetőségek felkutatása: (életmód 

táborok?, Kneipp túrák) 

- sportesemények, vizes táborok szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv    

Gotthárd-

Therm Kft., 

sport- és ifj. 

ref.  

 

beszámolás: 

folyamatos 

 

az „ökoturizmus” továbbfejlesztése 

-  az előállító vállalkozások bevonása, a 

jellegzetes tájtermékeinkre védjegy 

létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok építése 

- Zöld Szentgotthárd programsorozat tovább 

szélesítése az idegenforgalom tekintetében 

TDM, PKKE beszámolás: 

folyamatos 

Programcsomagok kialakítása - földrajzi egység, 

kereslet vagy turisztikai ágazat alapján, lásd:  

- földrajzi egység: pl. Szentgotthárd - Körséta a 

városban, fürdőzéssel, gasztronómiai kínálattal 

kiegészítve (vállalkozók bevonása) 

- kereslet szerint: pl. osztálykirándulás csomag 

összeállítása és kiajánlása (szállás, étkezés, buszos 

kirándulási program - Szentgotthárd térsége – 

Őrség- Güssing, gyárlátogatások, Kaland&Játék.), 

mozi- múzeum- és fürdő belépők kölcsönös 

kedvezménye egy csomagban + szombathelyi és a 

TDM, 

Gotthárd-

Therm Kft. 

 

 

beszámolás: 

folyamatos 
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zalaegerszegi színházzal közös kedvezmények és 

marketing csomag vizsgálata, stb. 

- turisztikai ágazat szerint: lásd: lentebb - pl. 3 napos 

Rábai vízitúra 

 

III./1. AKTÍV TURIZMUS 

 

Vízi turizmus:  

- központja az Alpokalja Szabadidőközpont lehet – 

projekt kidolgozása 

- rábai kikötőhelyek, szálláshelyek, szolgáltatások 

felfűzése, csomagajánlat összeállítása (vállalkozók 

bevonása) 

- együttműködés: önkormányzatok, vizitúra 

egyesületek, vállalkozások, ARABO Egyesület 

- közös kiadvány: általános ismertető, Rába útvonal, 

kikötőhelyek stb. 

- Hársas tó – sportesemények szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

 

SZET KFT 

 

TDM, 

 

 

 

 

 

sport- és ifjúsági  

referens 

beszámolás: 

folyamatos 

Kerékpárturizmus:  

- Jelzett kerékpárutak feltérképezése, kiajánlása:  

Őrség, Szlovénia és Ausztria határvidékén is, 

túraútvonalak kijelölése 

- Alpokalja SZASZ, mint központ: kerékpár 

kölcsönzési, tárolási, szerviz (GYESEV-vel 

egyeztetni) lehetőség kialakítása 

- térségi kerékpáros útvonal térkép készítése 

- Információs táblák kihelyezése, hogy segítsék a 

kerékpárosok tájékozódását 

- Együttműködés az Őrségi Nemzeti Parkkal 

- Kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások 

kialakításának ösztönzése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

 

sport és ifj. 

referens + civil 

szervezetek 

bevonása, 

SZET Kft.,  

Önk., 

TDM 

beszámolás: 

folyamatos 

Lovas turizmus: 

- lovas oktatás kezdőknek, haladóknak, 

tereplovaglási napos és csillagtúrák és szekerezési 

lehetőségek összegyűjtése, kiajánlása, szerződéses 

jogviszony létesítése.   

- régi határsáv területén lovaglási lehetőségek 

feltérképezése, kiajánlása. 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv   

TDM,  beszámolás: 

folyamatos 

Bakancsos turizmus: 

- háttér-infrastruktúra fejlesztése: (pihenőhelyek – 

lásd: infrastrukturális feltételek) 

- számos túraútvonal van a térségben, jól kijelölt, 

ezek összegyűjtése, továbbiak kijelölése, kiajánlása,   

- Őrségi Nemzeti Park jól működő tevékenysége, 

szerződéses viszony kialakítása velük. Közös túrák, 

csomagok kialakítása. 

 

- TDM, 

Önk 

- TDM, 

sport és 

ifjúsági 

referens 

+ civil 

beszámolás: 

folyamatos 
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- „Tanösvények földje” – program meghirdetése: 

ebbe összefogva a már meglévő nem kevés 

tanösvényt és kitalálva hozzá újabbakat is – ez 

egyúttal saját szentgotthárdi turistaútvonalak 

kijelölését is jelenti (pl. Brenner János utolsó 

útjának kijelölése estleg információs táblákkal való 

ellátása);  

- ciszter túrák szervezése: „Egynapi járóföld”. 

- térségi túraútvonal térkép készítése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

szerv. 

Vadász turizmus: 

- belföldi és külföldi vadászok szervezése -  

ellátásukra és itt tartózkodásukhoz csomag 

összeállítása. 
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv  

TDM, 

vadásztársaságok 

 

beszámolás: 

folyamatos 

SPORTTURIZMUS -> lásd: sportturisztikai 

intézkedési terv (1. sz. melléklet) 

  

 

III./2. KULTURÁLIS- ÉS RENDEZVÉNYTURIZMUS 

 

vallási turizmus erősítése, benne:  

- helyi/térségi program utakban (Mária út) való 

részvétel továbbfejlesztése  

- vendéglátó helyekkel együttműködve 

„zarándokmenü” felvétele az étlapra 

- zarándokszállás kialakítása 

Önk., TDM, 

Keresztény 

Megmozduláso

kért Egyesület  

folyamatos 

A ciszter kultusz felépítése: 

- ciszter rend épített és szellemi öröksége, 

mindennapi életük bemutatása – a „Ciszterek 

Szentgotthárdon” kiállítás áthozatala a Múzeumból 

a kolostorépületbe, bővítése  munkásságuk 

bemutatása interaktív módon  

- Történelmi Napok keretében bemutatni Gotthárd-

barátot, „márkásítani”  alakját, a cisztereket. 

- ajándéktárgyak, termékek készítése a ciszter 

örökségről / Gotthárd barátról (mézsör, almabor, 

szappan, stb.)  

 

Önk., 

Honismereti 

Klub 

 

 

PKKE 

 

Önk., PKKE, 

TDM 

beszámolás: 

folyamatos 

- a már meglévő programsorozatok bővítése és 

továbbfejlesztése  lásd: Tavaszi Fesztivál, 

Gotthárd napja, Hopplá Fesztivál, Történelmi 

Napok, Zöld Szentgotthárd, Tökparty, Adventi 

programok   

- új rendezvények megszervezése: „Szerelmesek 

Fesztiválja”, Hármashatár-nap” (más néven), stb. 

- a kiemelt rendezvények (Szerelmesek F., 

Történelmi Napok) országos és nemzetközi 

népszerűsítése, egyedi arculatának megteremtése, 

honlapok kialakítása 

- az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések 

PKKE, Önk. folyamatos 
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megvalósítása (lásd: várkert fejlesztése) 

a helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények 

közzététele, bemutatása, a turisztikai kínálatba 

emelése, a helyi értékek összegyűjtése 

Honismereti 

Klub / Értéktár 

Bizottság, 

Önk. 

folyamatos 

a szentgotthárdi csata, a kaszagyári és a selyemgyári 

kiállítás összeállítása és a Pável Ágoston 

Helytörténeti- és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

emeletén való bemutathatóságának kialakítása 

Önk., 

Honismereti 

Klub, Móra 

Ferenc VKM 

2015. április 30. 

a Szentgotthárdi csata könyv elkészítése Önk. 2015. április 30. 

a szentgotthárdi csata kapcsán a „Hadisösvény” 

interaktív program kialakítása 

Önk. 2015. április 30. 

A Csákányi László Filmszínház bevonása a kulturális- 

turisztikai programokba, saját rendezvények 

szervezése a film- és társművészetek vonatkozásában. 

 

SZET Kft., 

PKKE, Önk. 

folyamatos 

„Élő Ipari Múzeum – projekt” a Kaszagyár területén a 

védettség alá helyezett épületekben berendezni és 

működés közben bemutatni a Szentgotthárdon volt 

ipari tevékenységet: kaszagyártást (és a termékek 

értékesítését), selyemgyártást, és továbbiakat – a 

megtermelt terméket pedig árusítani. Kiváló célpontja 

az iskolai kirándulásoknak de akár átutazó csoportokat 

is be lehet vele vonzani. 

Önk. hosszútávon 

folyamatos 

 

IV.  MARKETING FELADATOK 

 

Megjelenések, bemutatkozások:  

- vásárokon, kiállításokon való megjelenés – 

különösen: Utazás Kiállítás  

- Study tourok szervezése média, befektetők, 

utazási irodák meghívásával   

- road show-k szervezése (hasonlóan, mint a 

Szentgotthárd film bemutatása Budapesten) Mo-n 

és a környező országokban   

TDM, Gotthárd 

Therm Kft. 

 

 

folyamatos 

az egységes megjelenés-arculat követése, a 

rendezvények arculatának márkásítása (lásd: Gotthárd 

barát), ezek követése és megtámogatása az 

ajándéktárgyakban 

PKKE, TDM, 

Önk. 

folyamatos 

a város kiemelt rendezvényeire (Szerelmesek 

Fesztiválja, Történelmi Napok) promóciós terv 

összeállítása 

PKKE, Önk., 

Munkacsoport 

2015. március  

kiadványok (éves programajánló flyer, Kilátó 

aktualizálás, egyéb) + előzetesen „arculati” egyeztetés 

Önk., TDM, 

Munkacsoport 

éves programajánló 

flyer (Önk.) és 

KILÁTÓ az Utazás 

Kiállításra, 

folyamatos 

2015. márciustól új turisztikai hírmondó kiadvány 

indítása, amely a szállásadóknál lesz kihelyezve és a 

TDM, Gotthárd-

Therm Kft. 

folyamatos 
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turistákat lesz hivatott tájékoztatni magyar és német 

nyelven az aktualitásokról turisztikai/kulturális 

témában 

városfilm + kisfilm propagálása, DVD kiadvány 

készítése 

Önk. folyamatos, DVD: 

2015. április 30. 

éves rendezvénynaptár elkészítése és aktualizálása Önk. 

koordinálásával 

folyamatos 

TDM honlap működtetése és frissítése – minden 

aktuális turisztikai információ egy helyen 

TDM folyamatos 

a visszacsatolás: az itt tartózkodó vendég hatékony 

marketing csatorna is  Látogatóközpontban és a 

Fürdőben adatok gyűjtése a turistáktól (honnan jöttek, 

elégedettség, igények) 

PKKE, Gotthárd 

Therm Kft. 

folyamatos 

helyi lakosság bevonása és aktivizálása:  

- a Szentgotthárd újság minden számában legyen 

lehetőség egy rendezvény- turisztikai „melléklet” 

megjelentetésére, amiből a lakosság tájékozódhat 

az aktuális eseményekről, rendezvényekről 

- a nyári szezonra ki kell helyezni egy információs 

pontot a főtérre – cél: a turisták mellett a helyiek 

megszólítása is (akik nem mennek be a 

Látogatóközpontba) 

- helyiek, elsősorban a helyi fiatalok és civil 

szervezetek turisztikai „aktiválása” (helytörténeti 

vetélkedőkön túl élményszerű, turisztikai 

szemléletű, helyi értékek megismertetése + 

rendezvényeken, információs pontokon való 

közreműködés)   

újság, TDM, 

PKKE 

folyamatos 

egyéb csatornák használata (web, facebook, stb.) Önk., PKKE, 

TDM, Gotthárd-

Therm Kft, 

SZET Kft. 

folyamatos 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS  
SPORTTURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERVE 

2015-2017. 
 

Bevezetés 

 

 A város fontos céljának tekinti, hogy az ipara mellett a turizmus terén is meghatározó 

szerepet töltsön be a térségben, ezáltal az idegenforgalom is segíti a város bevételeinek 

növekedéséhez. A település idegenforgalmi adottságai nagyon sokrétűek, természeti-, 

történelmi- és földrajzi adottságai ideálisak a turizmus szempontjából. A megfelelő 

fejlesztések ennek érdekében megkezdődtek, de ezek a folyamatok még mindig nem 

fejeződtek be, vannak még olyan területek, amik még javításra szorulnak. 

 A sportturizmus is fontos ágazatot képezhet a város idegenforgalmi kínálatában, és 

megfelelő, átgondolt stratégiával sokrétű célállomássá válhat a település és térsége mind az 

aktív- mind pedig a passzív sportturisták számára. 

 Fontos megemlíteni azt is, hogy ha Szentgotthárd sportturisztikai lehetőségeiről 

beszélünk, akkor nem csak a várost, de az egész kistréséget is számításba kell venni, mivel 

így egy sokrétű, széles igényt kielégítő kínálatot kapunk. 

 Ezt a lehetőséget azonban csak akkor tudja kihasználni a város, ha megteszi a 

megfelelő fejlesztések annak érdekébe, hogy a kínálatot tekintve megfelelő legyen az ide 

látogató vendégeknek. Valamint a másik fontos feladat, hogy még ismertebbé és keresettebbé 

kell tenni a várost és sportturisztikai lehetőségeit. 

 

 

Célok és feladatok a sportturizmusban 
 

 

Városi sporttelep 
 

 

Labdarúgópályák – műfüves labdarúgó pálya 
 

 A városi sporttelep két füves pályával rendezik. A centerpálya megfelelő lehetőséget 

nyújthat a városba érkező edzőtáborozó csapatok számára. A minősége szempontjából edzés 

szempontjából kis ráfordítással akár a sztárcsapatoknak is megfelelhető lesz majd. Ezek a 

csapatot nem sajnálnak hatalmas összegeket áldozni egy sikeres edzőtábor érdekében, igaz, 

hogy az igényeik is miden, területen ehhez mértek. A nemrégiben elkészült öntözőrendszer is, 

ami a szintén a centerpálya minőségének javítását szolgálja-  valamint a helyi labdarúgók is 

jobb körülmények között végezhetik sporttevékenységüket.  

 A remélhetőleg a következő évben megépülő műfüves pályával még vonzóbb lehet a 

felkészülni vágyó labdarúgó egyesületek számára. Főleg a téli időszakban a környéken  is 

keresett „termék” a műfüves pálya a környékbeli csapatok számára (a határon túlról is) mivel 

az időjárási viszonyok miatt a normál füves pályákon a felkészülés nehézkes a pályák 

alkalmatlansága miatt. Ha a közelben lévő szombathelyi és büki pályát vesszük alapul, akkor 

ebben az időszakban a kihasználtságuk szinte 100 %. 

 

Feladatok: 
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1. Szükséges öltöző-vizesblokk kialakítása (megfelelő méretű és kialakítású)  

  Tervezés már folyamatban van, a tekésekkel közösen a tekéző tetőterének 

beépítésével 

 Terveket készíti: Kiss Norbert 

 Kivitelezés felelőse: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

2. Nincs megfelelő számú és minőségű szállás az ideérkező csapatok számára 

 A kelet és nyugat európai tehetős csapatok igénye minimum 4*-os szállás 

 A város szállodai kínálata jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezen igényeket 

kielégítse 

 Ezt a problémát orvosolná, ha újra megnyitna a Gotth'Art Wellness & 

Conference Hotel**** superior, más szálláshely létesítés ösztönzése 

 mindent meg kell tenni a szállodai kínálat javítása érdekében új 

szállodaberuházások idevonzásával, meglévő szállodai kapacitás mielőbbi 

megnyitásával 

 

3. Több anyagi lehetőség a pályák karbantartására 

 A jobb minőségű pályák vonzóbbak és keresettebbek 

 Karbantartási feladatok: megfelelő mennyiségű öntözés, hengerezés, fűnyírás 

és gyepszellőztetés 

 Erre a forrásokat továbbra is az Önkormányzatnak kell biztosítania 

 A feladatokat pedig a SZET Szentgotthárdi KFT-nek / pályagondnoknak kell 

végrehajtani. 

 

4. Ha ezek a feltételek adottak, akkor komplex csomagajánlatokkal kell keresni a 

különféle csapatokat 

 Megkeresni és ajánlatot küldeni a különböző magyar illetve külföldi labdarúgó 

csapatok számára 

 A csomag tartalma: szállás, étkezés, edzéslehetőségek, edzőpartnerek 

biztosítása, kísérő programok (wellness, városnézés, csapatépítő programok) 

 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 

 

5. Műfüves pálya bérbeadása 

 Kb. egy mérkőzésre 30-50 ezer forintért (ÁFA) adják bérbe a hasonló pályákat 

 Órabér kb. 20-30 ezer forint/óra + ÁFA 

 Célcsoport: környékbeli csapatok (külföldiek is), vállalati sportnapok, 

diákolimpiák 

 A helyiekről sem szabad megfeledkezni, az ő számukra is meg kell adni a 

lehetőséget, hogy használhassák a pályát, akár kedvezményt is lehetne 

biztosítani a számukra 

 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 

 

6. A füves pálya bérbeadás 

 Órabér kb. 8000-10000/óra + ÁFA 

 Célcsoport: környékbeli csapatok (külföldiek is), vállalati sportnapok, 

diákolimpiák 

 Az edzőpálya rendelkezik villanyvilágítással is, edzésidőpontokon kívül 

ilyenkor is bérbe lehetne adni a pályát pl. baráti társaságoknak viszonylag 

jutányos áron akik rendszeresen járnának kb. 5000-8000 Ft/Óra + ÁFA 
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 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 

 

7. Ha több pálya együttes használata szükséges, bizonyos esetekben a városrészeken 

található labdarúgópályák is használhatóak (pl. Rábatótfalu, Máriaújfalu, Zsida) 

 

8. Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a sporttelepen 

(ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és környékét, majd egy 

későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség) 

 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 

 

9. A műfüves pálya köré rekortánnal borított atlétika pálya kialakítása 

 Ez még komplexebb és szélesebb körű lehetőséget biztosítana az ideérkezők 

számára, valamint a helyi emberek sportolási lehetőségét is javítaná 

 A rekortán pálya várható költsége több tízmillió forint 

 a megvalósításhoz pályázati vagy egyéb támogatás szükséges, az 

Önkormányzzat addig a kialakításhoz szükséges feltételeket tudja 

megteremteni a művűves pálya körül.  

 

 Ha minden feltétel adott egy hatékony marketing stratégiával a felkészülési 

időszakokban vonzó célponttá válhat a város. 

 

 

Tekepálya 
 

 Az utóbbi évek sport szempontjából legörömtelibb fejlesztése az a tekepálya felújítása 

és korszerűsítése volt. Az újonnan kialakított 4 sávos minden igényt kielégítő tekepálya 

minőségi szempontból a világ elitbe sorolható. Ezt a véleményt az idelátogató NB/I-es 

csapatok is megerősítik. A pálya a város tulajdonát képzi, de az üzemeltetését jelenleg egy 

helyi vállalkozó végzi, ő felel a bérbeadásért és szintén az ő szervezésében zajlik a városi 

tekebajnokság is, ami a város egyik legnépszerűbb sportrendezvénye.  

 

Feladatok: 

 

1. Világszínvonalú pálya, de az öltözési lehetőség nem osztálynak megfelelő, illetve 

mellékhelységek sincsenek kialakítva, így a sportturizmusban szerepet nem tud 

betölteni 

 Szükséges a tekézők számára is két saját, nemzetközi előírásoknak megfelelő 

öltöző kialakítása 

 Ezen helységek kialakítása egy projekt keretében valósulhatna meg a 

focistákéval, ez egyszerűbb megoldásnak tűnik és költséghatékonyabb is 

 Tervezés már folyamatban van (lásd: fentebb). 

 

2. Ahogy a labdarúgó pályáknál itt is vonzó célpont lehet a különböző nemzetközi és 

magyar válogatott felkészülése céljából 

 Itt is komplex kínálatot kell kínálni az ideérkező csapatok számára (szállás, 

étkezés, edzéslehetőségek, edzőpartnerek biztosítása, kísérő programok) 

 Megpróbálni intenzívebben kihasználni a határ közelségét, a környélről még 

több csapatot idevonzani és nekik bérbe adni a pályát 

 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 
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3. Pálya bérbeadása 

 Bérbeadás: a vállalkozó intézi, a pálya használati díja jelenleg: 2000 Ft/óra/sáv, 

amelyből 500 Ft/óra/sáv kerül az önkormányzathoz. 

 A népszerűsítésben lehet segíteni, hogy még hatékonyabban használják ki a 

pályákat 

 Ha rendeződnek az öltöző és egyéb helységek kialakításának problémái , akkor 

bármilyen hazai vagy nemzetközi verseny megrendezésére alkalmas lesz a 

tekepálya 

 Felelős: (bérbeadás): üzemeltető, Szentgotthárdi VSE 

 

4. Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a sporttelepen 

(ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és környékét, majd egy 

későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség) 

 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE 

 

 

Új multifunkciós sportcsarnok: 
 

 A város újabb sportturizmust segítő létesítménye lehet a remélhetőnek mihamarabb 

elkészülő új városi multifunkciós sportlétesítmény.  

 Ha ez megvalósul, akkor szintén kiváló lehetőséget nyújt a sportolni vágyók számára, 

de emellett itt egyéb rendezvényt is le lehet bonyolítani. Jelen állás szerint a létesítmény a 

szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdona lesz, az ő feladatuk lesz az üzemeltetés is. Szükség 

esetén a város másik régebbi nagyméretű tornacsarnokával (SZOI Széchenyi István Általános 

Iskola tornaterme) akár több színhelyet igénylő események megrendezése is lehetségessé 

válhat, de bizonyos esetekben még a gimnázium terme is megfelelő lehet. 

 

Feladatok: 

 

1. A legfontosabb feladat a befejezés 

 Felelős: Szentgotthárdi KK (…) 

 

2. Megtölteni minél több sport és egyéb rendezvénnyel 

 Egy ilyen létesítmény fenntartása hatalmas összegeket emészt fel, jelenleg 

Magyarországon csupán a veszprémi MKB Aréna képes fenntartani magát 

úgy, hogy még hasznot is hoz 

 De a helyi sportolni vágyóknak remek lehetőséget nyújthat a csarnok 

(labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz) 

 Illetve új a városban ismeretlen sportágak versenyeinek is jó helyszínül 

szolgálhat, felmérni annak a lehetőségét, hogy milyen olyan rendezvények, 

sportesemények vannak amiket ide lehetne hozni 

 Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a 

sporttelepen (ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és 

környékét, majd egy későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség) 

 Bérleti díj: közel 10.000,- Ft/óra + ÁFA kell legyen 

 Felelős: Szentotthárdi KK vagy az üzemeltető, sport és ifjúsági referens 

 

 

St. Gotthard Spa & Welness 
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 A fürdőkomplexum szintén sok lehetőséget rejt a sportturizmus számára - bármely 

sportturisztikai termékről beszélünk, a Fürdőt hozzá lehet kapcsolni kísérő program gyanánt. 

 

Feladatok: 

 

1. Fürdő – sportágak - szálláshelyek 

 Természetesen itt is érezhető a szálláshely, a 4*-os szálloda hiánya, ez a 

probléma az egyéb szállásadókkal orvosolható - összehangolt együttműködés a 

továbbiakban is, csomagajánlatok kialakítása és kiajánlása a szállásadókkal 

közösen 

 kihasználatlan lehetőségek felkutatása: (életmód táborok, Kneipp túrák) 

 a sportfejlesztésekkel összefüggő lehetőségekbe való bevonása a Fürdőnek 

 Felelős: Gotthárd-Therm Kft, Önk., 

 

2. Különböző vizes sportesemények, edzőtáborok 

 Egy tavalyi, a városi sportreferens által szervezett rendezvényen kívül nem volt 

még semmilyen vízsporttal kapcsolatos verseny a létesítményben, pedig ez 

megfelelő számú versenyző mellett rendkívül jó reklámértéket is hozhatna a 

fürdőnek és a városnak - ilyen verseny lehetne pl.: úszóverseny, vizes 

edzőtáborok (úszás, vízilabda, , triatlonosok, öttusázók illetve olyan sportágak 

ahol kiegészítésnek szükséges az úszás) 

 Felelős: Gotthárd-Therm Kft, sport és ifjúsági referens 

 

 

 

Természetes környezet sportturisztikai lehetőségei 
 

Rába folyó, vízi turizmus: 
 

 A térség nagy folyója a Rába, ami közkedvelt célpont a vízitúrázók számára. A Rábára 

kizárólag a hivatalos vízre szállási helyeken rakhatunk vízi járműveket, erre a városban az 

Alpokalja Motelnél van lehetőség. A kistérséget tekintve erre még: Alsószölnökön, 

Magyarlakon, Csörötneken, Rönökön, Rátóton, Rábagyarmaton és Gasztonyban kerülhet sor. 

 

Feladatok: 

 

1. Alpokalja Motel korszerűsítése, felújítása, bővítése, új sport, ifjúsági szórakoztató és 

szórakozó, valamint kulturális és turisztikai létesítmény kialakítása -> Alpokalja 

Turisztikai- és Szabadidőközpont kialakítása: 

 Ha ez megvalósulna, ismét egy szélesebb réteget vonzhatna a városba, a 

vízitúrázok mellett, diákcsoportok, öko- és természetjáró turisták, valamint 

azokat a vendégeket, akik az olcsóbb ám de minőségibb szálláshelyet keresik -

> lásd: 2014. májusi előterjesztéseknél a projekt részletesebben. 

 A projekt megvalósítására a SZET KFT. készítsen megvalósíthatósági tervet.  

 

2. Hatékonyabb együttműködés az ARABO egyesülettel 

 A SZET KFT területén található csónakház tulajdonosa az ARABO Egyesület 

és a legtöbb túrát ők is szervezik 

 a vízitúrákhoz szükséges eszközöket (csónakok, evezők, mentőmellények, 

egyéb eszközök) is szintén tőlük lehet bérelni 
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 itt mindenképp hatékonyabb szervező-marketing tevékenység szükséges, 

amivel szélesebb körben ismerhetik meg azt, hogy a városban milyen kiváló 

lehetőségek vannak az evezős sportok számára 

 Felelős: SZET Kft. , Sport- és ifjúsági referens 

 

3. Vízitúrák szervezése csoportoknak 

 A célcsoportot tekintve: az iskolásoktól, a céges csapatépítő tréningeken át 

meg lehetne keresni ilyen ajánlatokkal 

 Itt szintén egy komplex szolgáltatáscsomagot kell nyújtani számokra 

 Egy egynapos vízitúránál részvételi díj: kb. 3.000-8000 Ft/fő + ÁFA, mely 

összeg tartalmazza: a visszautazás díját , hajók bérleti díját, hajók szállítási 

költségét, vízitúravezetők és oktatók tiszteletdíját 

 Felelős: SZET KFT, Sport- és ifjúsági referens, TDM 

 

4. Új kikötőhelyek kialakítása 

 

 

 

Hársas tó 
 

 A Hársas tó és környéke a város egyik legszebb természeti értéke. Az utóbbi években 

a folyamatos fejlesztések eredménye elindított egy szélesebb körű kihasználtságot. Megtörtént 

a vezetékes víz kiépítése, pályázati pénzből megépült egy játszótér.  

 A tó és környezetét a helyi Horgászegyesület tartja rendben illetve gondoskodnak a 

haltelepítésről is. Az tó körüli kavicsos út megfelelő minőségű, így könnyen körbe lehet járni 

kerékpárral vagy gyalogosan is, de kiváló lehetőség a futók számára is. A tó egész évben kínál 

sportolási lehetőséget, ilyen sportok: úszás, futás, kerékpározás, nordic walking, 

természetjárás, horgászat, jégkorcsolyázás. 

 

Feladatok: 

 

1. A tó köré sportesemények szervezése 

 Ilyen sportágak: duatlon, triatlon, tájfutás, horgászversenyek 

 Felvenni a kapcsolatot a szállásadókkal és velük népszerűsíteni a tó és 

környékét 

 Felelős: sport és ifjúsági referens, TDM 

 

 

 

Lovas turizmus 
 

 Világszerte csökken azoknak a területeknek a száma ahol korlátok nélkül, szabadon és 

biztonságosan lovagolhat az ember. Szentgotthárd és térségében még találhatóak ilyen 

érintetlen területen. A környéken nincsenek nagy hagyományai a lovas turizmusnak, de 

vannak olyan vállalkozások, akik foglalkoznak lovas turizmussal. Az idegenforgalom ezen 

ágának itt még kevesen hódolnak, leginkább az ideérkező turisták keresik ezt a fajta 

szórakozást. A lovagláson kívül lehetőségük van a teljes, nyugodt kikapcsolódásra is, a 

vidék háborítatlan, csendes helyein. 
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 A legnagyobb lovarda a kistérségben-Vasszentmihályban található. Ez a St. Michael 

Panzió, Étterem és Lovarda. Itt lehetőség van lovas oktatásra is, futószáron lovaglásra, 

vagy tereplovaglásra. Napos és csillagtúrákat (kiindulópont mindig ugyanaz tehát 

Vasszentmihály, a célpont változik) is szerveznek az érdeklődő „ló barátoknak”, 

megmutatják a környék páratlan szépségű erdeit és dombjait. A tereplovaglást kizárólag 

kísérővel lehet megtenni, de a kísérők beszélnek németül és angolul, így fel vannak 

készülve a külföldi vendégekre is.  

Az ideérkezők, ha több napot szeretnének lovagolni, meg tudnak szállni a panzióban is. 

Ezen kívül még a Vendvidéken próbálkozhatunk a lovaglással, illetve lovas kocsival, télen 

lovas szánnal barangolhatunk a festői tájon. 

 

Feladatok: 

 

 A lovas terápiás módszer meghonosítása - egyre több településen foglalkoznak 

ezzel a típusú terápiás módszerrel, fel kell mérni ennek a lehetőségét, megnézni a 

keresleti és kínálati viszonyokat 

 lovas oktatás kezdőknek, haladóknak, tereplovaglási napos és csillagtúrák és 

szekerezési lehetőségek összegyűjtése, kiajánlása, szerződéses jogviszony 

létesítése.   

 régi határsáv területén lovaglási lehetőségek feltérképezése, kiajánlása.   

 Felelős: TDM, sport és ifjúsági referens és civil szervezetek 

 

 

Kerékpáros turizmus: 
 

 A kerékpározásnak nagy hagyománya van a városban, mivel 1896-ban megalakult már 

a Szentgotthárdi Kerékpár Egylet. Az egykor oly népszerű egylet, a történelem zivataros 

időszakaiban átmenetileg ugyan megszűnt, de 2007-ben pár lelkes szentgotthárdi 

újraalapította a régi patinás klubbot, és ebben az évben létrehozták a Szentgotthárdi Kerékpár 

Egylet 1896-ot. Az egylet tagjai száma évről évre növekedett. Évente több túrát szerveznek a 

környéken, gyakran járnak Ausztriába és Szlovéniába is. Az egyesületnek már közel ötven 

tagja van, de akadnak olyanok is, akik egy túra alkalmával csatlakoznak hozzájuk. 

 A kistérségbe érkező turisták is gyakran kerékpár segítségével derítik fel a környezet 

szépségeit. Erre a célra több helyen is van lehetőség kerékpárbérlésre. Az utóbbi időszakban 

egyre több kerékpáros útvonalat építettek a kistérségben. Sajnos a kistérség nagy hátránya, 

hogy nincs összefüggő kerékpárút. Ausztria kerékpárhálózata sokkal kedvezőbb, ezért sok 

magyar is él ezzel a lehetőséggel. 

 

Feladatok: 

 

1. Kerékpárút kiépítése és infrastruktúra fejlesztése 

 Jelzett kerékpárutak feltérképezése, kiajánlása:  Őrség, Szlovénia és Ausztria 

határvidékén is, túraútvonalak kijelölése, Felelős: TDM , kerékpáros egyesület, 

sport és ifjúsági referens 

 Alpokalja TSZK, mint központ: kerékpár kölcsönzési, tárolási, szerviz 

lehetőség kialakítása, Felelős: SZET Szentgotthárdi Kft., TDM  

 térségi kerékpáros útvonal térkép készítése, felelős: TDM 



 

116 

 Információs táblák kihelyezése, hogy segítsék a kerékpárosok tájékozódását, 

Felelős: TDM - szervezés és koordinálás, Önk 

 Együttműködés az Őrségi Nemzeti Parkkal, Felelős: TDM 

 Kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások kialakításának ösztönzése, 

Felelős: Önk., TDM szervezés és kordinálás, marketing, vállalkozások   

 

 

Bakancsos- és ökoturizmus 
 

 Szentgotthárd és kistérségének környezeti adottságaiból meghatározó szerep juthat az 

öko- és bakancsos turizmusnak.  

 A térségben található a Vendvidék és az Őrségi Nemzeti Park, amik Magyarországon 

népszerű kirándulóhelynek mondható. Kedvelt kirándulóhely a Vendvidék, a Rába part és 

környéke, a szentgotthárdi és kistérség területén lévő erdők, a Hársas- és Fekete-tó és 

környékük és a Rába – Őrség – Goricko – Hármashatár Natúrpark. A natúrpark 

különlegessége, hogy az idelátogatók három országot érintő természeti környezetet 

tekinthetnek meg. 

 

Feladatok: 

 

1. Elsősorban a túraútvonalak kialakítása, túrák szervezése: 

 számos túraútvonal van a térségben, jól kijelölt, ezek összegyűjtése, továbbiak 

kijelölése, kiajánlása,   

 Őrségi Nemzeti Park jól működő tevékenysége, szerződéses viszony 

kialakítása velük. Közös túrák, csomagok kialakítása.    

 ciszter túrák szervezése: „Egynapi járóföld”. 

 térségi túraútvonal térkép készítése 

 Szakképzett túravezetés, akik megmutatják a helyi látványosságokat, fontos, 

hogy idegen nyelvű csoportvezetés lehetősége is meglegyen – együttműködés 

az Őrségi Nemzeti Parkkal 

 Felelős: TDM, sport- és ifjúsági referens 

 Információs táblák, kiadványok, pihenőhelyek kialakítása, Felelős: TDM, Önk. 

 

 

Vadász turizmus 
 

 Szentgotthárd és kistérsége ideális területet biztosít a vadászat szerelmesei számára. 

Eddig talán nem kapott elég nagy hangsúlyt, ha turizmusról azon belül és sportturizmussal 

foglalkozunk Szentgotthárdon, pedig ha belegondolunk, rengeteg vadász jár egész évben a 

környéken. Ez a sport a tehetősebb réteg sportága, ergo ha őket sikerült idecsábítani és 

megtetszik, nekik a környék rengeteg pénzt hozhatnak a térségnek. Kedvelt célpontnak 

számítunk a honi és a külföldi vadászok számára. Külföldről szinte a környező országok 

mindegyikéből érkeznek ide vadászni, elsősorban Ausztriából, Németországból és 

Olaszországból. Magyarországról pedig a budapesti vadászok egyik kedvenc célpontja ez a 

terület. 

 

Feladatok: 

 

1. Együttműködni a vadásztársaságokkal 
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 Megkeresni a különböző vadásztársaságokat / ezzel foglalkozó vállalkozásokat 

és velük együttműködve kialakítani egy „vadászati csomagot”, amely tartalmaz 

minden olyan dolgot, ami a számukra szükséges (vadászati lehetőség, szállás, 

étkezés, szórakoztató programok, wellness, városnézés) 

 Felelős: TDM, vadásztársaságok  

  

 

Nagy sportesemények 
 

 A korábban jól működő népszerű szabadidős események sajnos mostanára szinte 

teljesen eltűntek a városban. Pedig ezek az események nagyon jól szolgálják az amatőr 

sportolók számára a sportolási lehetőséget, és a környékről is sok amatőr versenyzőt vonz a 

városba, akik megismerhetik a várost és környékét és igénybevehetnek különböző 

szolgáltatások (étkezés, szállás, fürdő, szórakozás, szépészet).  

 A szinte utolsó ilyen megmaradt esemény a Szentgotthárdi Csatafutás ide évről évre 

egyre több versenyző és kísérő érkezik.  

 

Feladatok: 

 

1. Növelni az ilyen nagy rendezvények számát 

 Az ide érkező sportolóknak pedig még több lehetőséget kínálni, hogy ne csak a 

verseny miatt érkezzenek 

 A nevezéskor lehetőségük nyíljon arra is, hogy akár szállást foglalhassanak 

maguknak, illetve egyfajta ismeretanyagot is kapjanak a városról és térségéről, 

ezzel is vonzóbbá tenni ezt számukra 

 Szükséges az összefogás a szállásadókkal és az éttermekkel valamint a 

Fürdővel 

 az egy nagyon hasznos kezdeményezés, hogy ilyenkor a fürdőt kedvezménnyel 

vehetik igénybe a versenyeken résztvevők - ezt ki kellene bővíteni szállás és 

étkezési kedvezményekre, ez szintén arra ösztönözné a vendégeket, hogy több 

időt töltsenek el itt 

 Felelős: sport és ifjúsági referens, Szentgotthárd VSE atlétika szakosztály, 

helyi szállásadók 

 

2. A Szentgotthárdi Csatafutás turisztikai szempontból hatékonyabb kihasználása 

 Hasonló módszerek alkalmazása az előzőekhez - szórólapok, kiadványok a 

versenyzők és ideérkezők számára, népszerűsítés 

 a győztesek díjazásához felajánlások: étkezési- szállás kupon 

 Felelős: sport-és ifjúsági referens és TDM  segítséget nyújt a szervezőknek 
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2. számú melléklet 

A TDM és a Gotthárd-Therm Kft. az alábbi javaslatokat teszi az új 

Idegenforgalmi Intézkedési Tervhez: 
 

I. Az Intézkedési Terv felépítése 

A TDM és a Gotthárd-Therm Kft. egyetért abban, hogy az Intézkedési Tervben olyan 

célokat fogalmazzunk meg, melyek a helyzethez mérten reálisak, és belátható időn belül 

megvalósíthatóak.  Ennek érdekében, a konkrét feladat alatt szerepeljen, hogy ki (melyik 

szervezet) illetékes és/vagy felelős a feladat megvalósításában, valamint, hogy 

nagyságrendileg mikorra kell megvalósítani azt. 

II. Objektív feltételek biztosítása  

Ahhoz, hogy az idegenforgalmat növelni tudjuk, térségünket vonzóbbá tudjuk tenni a 

turisták részére, szükséges néhány alapvető feltétel biztosítása. 

Szentgotthárdon: 

- Az első, és legfontosabb, a szálloda megnyitása. 

- Egy európai színvonalú, lakókocsik befogadására és kiszolgálására alkalmas kemping 

létrehozása a fürdő mellett/mögött. Véleményünk szerint érdemes a turisták e rétegét 

is megcéloznunk szolgáltatásainkkal, hiszen a lakókocsis turisták száma rohamosan nő 

Európa szerte. 

- Nyári szezonban (iskolaszünetben) a III.Béla kollégiumának használata ifjúsági 

szállóként. 

- Alpokalja Motel felújítása, a vízi turizmus kiszolgálására, illetve diákcsoportok, sport 

csapatok elszállásolására.  

- Várkert rendbetétele, turisztikai látványossággá tétele. 

- A közvilágítás folyamatos biztosítása, ennek rendszeres biztosítása, főleg a 

belvárosban és a turisztikai látványosságok környékén. 

- Városközpont képének fejlesztése – épületek felújítása, boltok kirakatának és 

környezetének szebbé tétele. 

- A gát csónakcsúszda-ajtajának nyitva tartásának biztosítása szezon idején, valamint a 

megállók folyamatos rendben tartása. 

- Az attrakciók nyitva tartása, gondolunk itt elsősorban a templomra. Idegenvezetés 

megszervezése a városban és a térségben is igény esetén. 

A térségben: 

- Hársas-tó fejlesztése, rendbetétele, turisták által is látogathatóbbá tétele. 

- Kerékpáros utak kijelölése, rendbetétele (kiépítése). Ha ez megvalósult, az utak 

térképre vetése, útvonalak kiajánlása. 

- Gyalogos túra útvonalak feltérképezése (együttműködve az erdészettel és az Őrségi 

Nemzeti Parkkal), rendbetétele és kijelölése. Ha megvalósult, az utak térképre vetése, 

kiajánlása. 

- Együttműködés az Őrséggel. Közös túrák, csomagok kialakítása. Kerékpár kölcsönző 

hálózat kiépítése, vagy, ha a GYSEV telepít Szentgotthárdra kölcsönzőt, 

együttműködés lehetőségének keresése. 

- Lovas turizmus fellendítése – lótartók megkeresése, lehetőségek felmérése. 

III. Marketing 

        Egységes arculat: 
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- Úgy véljük, hogy Szentgotthárdnak és térségének mindenképp szüksége van egy saját 

turisztikai arculatra, melynek meg kellene jelennie a turisztikai honlapon, az összes 

turisztikai kiadványban, sőt, az összes kulturális programfüzeten és flyeren is. A TDM 

e célt szem előtt tartva használja ugyanazt a dizájnt mindenhol (lásd egyesületi logó, 

Hello Szentgotthárd kiadvány, honlap, új Kilátó). Tehát az arculat adott, már csak 

használni kell szélesebb körben. 

- Javasoljuk, hogy az egységes arculat kialakításának érdekében, mind a Hivatal, mind a 

Fürdő és a TDM is, készíttessen egy-egy molinót, melyek egységes arculatot követnek 

és használhatók külön-külön, illetve egymás mellé téve is. 

- Javasoljuk továbbá, hogy alakuljon meg egy marketing munkacsoport, melynek tagjai 

Nagy Rita, Kozó Tamás (Virtuart) és a hivatal részéről még egy fő legyenek, akik 

kidolgozzák a város éves marketing tervét, koordinálják az ide vonatkozó kiadványok 

megjelentetését, illetve felelősek lesznek a marketing tervben szereplő tételek 

(hirdetések, reklámok, stb.) megvalósulásáért. 

Kiadványok: 

- A Szentgotthárd újság minden számában jelenjen meg egy külön turisztikai melléklet, 

amiből a lakosság tájékozódhat az aktuális eseményekről, rendezvényekről. 

- A TDM és a Fürdő idén márciustól új turisztikai hírmondó kiadványt kíván indítani, 

amely a szállásadóknál kerül majd kihelyezésre és a turistákat lesz hivatott tájékoztatni 

magyar és német nyelven az aktualitásokról turisztikai/kulturális témában. 

Vendég tájékoztatás: 

- Hogy az ide látogatók könnyebben tudjanak információhoz jutni, a nyári szezonra ki 

kellene helyezni egy információs pontot a főtérre, ahol a városi és térségi 

kiadványokon kívül, emléktárgyak is eladásra kerülhetnének.  

- Hivatalos városi Facebook oldal használata az aktualitások közzétételére. 

- Turisztikai információs tábla kihelyezése (nevezetességek, kirándulási tippek)  a 

Fürdőhöz, hogy a fürdőző vendégeket becsalogassuk a belvárosba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Turisztikai Egyesület  

2015 évi előzetes Munkaterve 
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  Turisztikai Honlap indítása január 

Kilátó megjelentetése február 25-ig 

Egyesületi tagoknak tájékoztató tartása a honlap 
nyújtotta lehetőségekről 

február 

Utazás Kiállításon való részvétel február 26. - március 1. 

Kerékpáros térkép megjelentettése március - április 

Gyalogtúrás térkép megjelentetése április - május 

Civil nap - aktív részvétel, együttműködés a Civil 
Fórummal 

május 1. 

Walldürni fesztiválon való részvétel május 

Szerelmesek Fesztiválja - aktív részvétel, 
együttműködés a Hivatallal és a Pannon Kapuval 

július 3 - 5. 

Szentgotthárdi Történelmi Napok - aktív részvétel, 
együttműködés a Hivatallal és a Pannon Kapuval 

július 31 - augusztus 2. 

Fanyűvő Fesztivál augusztus 20.-i hétvége 

Főszezon kiállítás augusztus vége 

1Úton Zarándoklat - aktív részvétel, együttműködés 
a szervezőkkel 

augusztus 22. 

Zöld Szentgotthárd - aktív részvétel, együttműködés 
a Hivatallal és a Pannon Kapuval 

szeptember 12. 

Disznóságok hétvégéje november - december 

Karácsonyi rendezvények - aktív részvétel, 
együttműködés a Pannon Kapuval 

december 

  

A táblázatban szereplő programok, rendezvények megvalósítása, illetve az egysület részvétele 
ezeken nagyban függ a rendelkezésre álló anyagi eszközeinktől. Továbbá, a Munkaterv a 
Taggyűlés jóváhagyásával válik hivatalossá, így a végleges Munkaterv a 2015 évi költségvetési 
tervvel együtt, február 15-ig kerül majd benyújtásra az Önkormányzathoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


