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2020. február 26-i  

képviselő-testületi ülés előterjesztései 



 
 

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

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Február hónapban nem volt lejárt határidejű határozat. 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2020. JANUÁR 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

Két ülés között történtek 

2020. február 
 

 

 Jogszabályi előírás alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági 

programnak, fejlesztési tervnek legalább a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára kell szólnia. A mostani ciklusra vonatkozó gazdasági programot, 

fejlesztési tervet a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon 

belül – 2020. április 22-ig - kell elfogadni. A játszótér fejlesztési program, 

illetve a temetőfejlesztési stratégia véleményünk szerint nem választható el az 

önkormányzat hamarosan elfogadásra kerülő, fenti említett társadalmi-

gazdasági programjától, ezért azokat ennek figyelembe vételével fogjuk 

elkészíteni, illetve előterjeszteni.  

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 



 
 

A pályázat záró beszámolóját benyújtottuk, amelyre hiánypótlást kaptunk, amelynek 

teljesítése jelenleg folyamatban van. 

A kivitelezésről:  

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. október 11-én megkezdődött, amelynek 

lezárása 2019. október 31-én megtörtént. A feltárt hibák, hiányosságok pótlása, 

javítása folyamatban van, illetve az időjárás függvényében folytatódik, a forgalomba 

helyezési engedélyt 2020. január 07-én megkaptuk. Jelenleg garanciális bejárást 

kezdeményeztünk a műszaki ellenőr bevonásával. A kivitelező megkezdte az 

építkezés során kikerült építési, bontási törmelékek szelektálását, amely 

munkafolyamat elvégzése után a felhalmozott törmelék darálása hamarosan 

megkezdődik. Az így kapott zuzalék önkormányzati utak útalapjába kerül majd 

visszaépítésre. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

október 19-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi Ipari 

Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-

00003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve 

kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást 

lezáró döntés meghozataláról. Előzmények: Ajánlattételi határidő: 2018. 

október 05. 10:00 volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 (három) ajánlattevő 

nyújtotta be ajánlatát. A tárgyaláson egy ajánlattevő jelent meg és végső 

ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig – 2018. október 13. 10.00-ig – 

kedvezőbb ajánlatot nyújtott be. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 

Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott a feltárt 

hibák, hiányosságok pótlása, javítása folyamatban van, illetve az időjárás 

függvényében folytatódik, illetve a közlekedési hatóság megindította a 

forgalomba helyezési engedélyt 2019. december 11-én megkaptuk. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 



 
 

meghozataláról Az eljárás nyertese az AXILL Építőipari és 

Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A műszaki 

átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák, hiányosságok pótlása, 

javítása zajlik. A kivitelezőt írásban is felszólítottuk a feltárt hibák, 

hiányosságok haladéktalan pótlására, javítására, illetve egyben ismételten 

felhívtuk a figyelmét ennek elmaradása esetén a szerződésben foglalt 

következményekre. A feltárt hibák, hiányosságok teljesítésének ellenőrzésére 

vonatkozó következő helyszíni bejárásra 2020. február 19-én kerül sor. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár 

Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER  Kft. 9700 Szombathely, Szófia 

út 20. A vállalkozási szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvételi 

eljárása megtörtént. Az építési beruházás teljesítése során pótmunkák 

elrendelésére is szükség volt, amellyel kapcsolatban a vállalkozói szerződést 

módosítottuk. A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák, 

hiányosságok pótlása, javítása, beépített rendszerek beüzemelése van 

folyamatban. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás 

megindításához szükséges előzetes szakhatósági nyilatkozatok beszerzése 

megtörtént. A használatbavételi engedélyt megkaptuk. Jelenleg a pótmunka 

keretében kivitelezett bástyaépítmény javítása zajlik. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

szeptember 09-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi 

Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - TOP1.1.1-15-VS1-

2016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű 

területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek 

(vízellátás, szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről. Az 

eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A 

közbeszerzési eljárás lezárásának folyamatba épített ellenőrzése megtörtént, a 



 
 

záró tanúsítványt 2019. szeptember 04–én megkaptuk, így az eljárást lezáró 

döntést ekkor lehetett véglegesíteni. Az eljárás nyertesével a kivitelezői 

szerződést 2019. szeptember 27-én aláírásra került. A munkaterület átadás-

átvételi eljárása 2019. október 16-án megtörtént. A kivitelezési munkák a 

közműkiváltásokkal, az új közművek építésével megkezdődtek.  

 

 2019. május 06-án részt vettünk a „Rába-völgy projekt, a térség 

árvízvédelmének kiépítése KEHOP-1.4.0-15-2016-00018” elnevezésű projekt 

munkaterület átadás-átvételi eljárásán. A kivitelezés folyamatban van. A 

kivitelező napokon belül megkezdi a Rába-folyó bal parti töltésénél az új 

árvízvédelmi létesítmények alépítményi munkáit. Beruházó: Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű 

karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  

Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, 

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2020. január hónapban 8 egyedi 

hibát és 2 szakaszhibát kellett  bejelentenünk. A közvilágítási hálózatot érintő 

hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák 

elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg 

Energetikai Kft. feladata. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárdi Művezetőség 

telephelyén a gépházban lévő kombi gázkazán cseréjét. Kivitelező: Vasivíz 

ZRt. 

 

 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság részéről. Az 

igények kivizsgálására  helyszíni bejárást tartottunk novemberben, továbbá tervben 

van a város területét érintő „zöldprogram” kidolgozása fás növények ültetése, illetve 

szükség szerint a túlnőtt fás növények lecserélése érdekében. 

 

 Megrendeltük az alábbi fakivágási munkákat: 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/


 
 

o Mártírok út 9. számú társasház előtti közterületen lévő 4 db fenyőfa 

kivágása és kituskózása 

o Mártírok út 11. számú társasház előtti közterületen lévő 6 db fenyőfa 

kivágása és kituskózása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután történt nagy 

felhőszakadás okozta károk elhárítására a vis maior alapból igényeltünk 

támogatást – hosszas eljárás eredményeképpen a pályázat csökkentett 

költségvetéssel nyert. A benyújtott műszaki tartalom megvalósítására a 

24 480 202,- Ft helyett 8 641 000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. 

Támogatás intenzitása 90 %. A kivitelezésre sikeres beszerzési eljárást követően 

szerződést kötöttünk az Utplan ’95 Kft-vel. Teljesítési határidő: 2020. március 31. 

 

 A 42/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján szerződést kötöttünk az 

Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, Árpád 

út végétől (Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva irányába 

az utolsó lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a Zsida-

hegyi bekötőúton a városrész végét jelző településnév tábláig az utak 

környezetében (útpadka, árok, zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt 

hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. A harmadik 

hulladékgyűjtési akció megtörtént. 

 

 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda 

tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező: 

Vasútterv Tervező Zrt. A tervező az engedélyes terveket leszállította, az engedély 

2019. szeptember 2-án véglegessé vált. 

 

 Megrendeltük, illetve a közterület-felügyelők jelzései alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft. folyamatosan végzi az alábbi feladatokat: 

 

0. Elszórt hulladék összegyűjtése; 

1. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 



 
 

2. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése; 

3. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása, helyreállítása 

 

 

 A 194/2019. számú  Képviselő-testületi határozat foglaltakkal kapcsolatban az 

alábbiakról intézkedtünk: 

o Felszólítottuk a Rózsa F. utcában a Mária szobor környezetében lévő ingatlan 

tulajdonosát az út melletti balesetveszélyes sövény nyírására ami meg is 

történt. 

o Árajánlatot kértünk a Petőfi utca Zsida-patak felöli végében lévő 

villanyoszlopra közvilágítási lámpatest felszerelésére. 

 

 Továbbá a 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján elrendeltük az alábbi 

tábla-kihelyezési munkákat: 

o 1 db „Várakozni tilos” tábla kihelyezése az Új utcai csatlakozáshoz „50 m”, és 

Útpadkán történő megállási (várakozási) tilalom kiegészítő táblákkal. 

o 1 db új 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése az István király utcában, 

továbbá 1 db 30  km/h sebességkorlátozó tábla bevonása. 

o 2 db útszűkületet jelző tábla kihelyezése Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné 

utcába 2271 hrsz-ú ingatlan előtti útszakaszra 

o 1 db Megállni tilos tábla bevonása Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út 

2364 hrsz-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati irányban 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 A 223/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján az alábbi intézkedéseket 

tettük: 

o Az István király utca 0+280 km szelvényében lévő forgalomtechnikai küszöböt 

megszüntettük; 

o A Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút ki-, illetve 

bejáratainál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyére, illetve a parkoló 

közepére új burkolatszint emelések kivitelezésére pedig árajánlatot kértünk; 

o Az István király utca keleti oldalán a Kilián Gy. utca – Kossuth l. utca teljes 

szakaszára kiterjesztettük a megállási tilalmat; 



 
 

o A Szentgotthárd-Rábafüzes 2239. hrsz.-ú közút 2250 – 2245. hrsz.-ú 

ingatlanok közötti szakaszára a 3,5 tonnás súlykorlátozó jelzőtáblák 

kihelyezése megtörtént. 

 

 

 Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd, Közös Önkormányzati Hivatal 

tetőfelújításának engedélyezési és kivitel tervdokumentációja. A munkálatokra 

örökségvédelmi engedélyt kaptunk, amely 2020. január 30-án jogerőssé vált. A 

kivitelezési munkálatok várható költségeire előzetes árajánlatot kértünk. 

 

 A Szentgotthárdi  Közös Önkormányzati Hivatal épületén elbontásra váró használaton 

kívüli balesetveszélyes kémények bontására is megkaptunk az engedélyt. Az I. 

ütemben az épület kelet - nyugati irányú tömbjének déli (parkoló felöli) oldalán 1 db, 

illetve északi (belső udvar felöli) oldalán lévő 5 db összesen 6 db kéménytest tetősík 

alá történő visszabontása történik meg.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével szerződést kötött a SZET 

Szentgotthárdi Kft.- vel a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületén lévő 

balesetveszélyes, használaton kívüli kémények visszabontása” kivitelezésére. 

A szerződés aláírásra került.   

Az épület kelet - nyugati irányú tömbjének déli (parkoló felöli) oldalán 1 db, illetve északi 

(belső udvar felöli) oldalán lévő 5 db összesen 6 db kéménytest tetősík alá történő 

visszabontása történne meg. 

A bontás befejezési határideje: 2020. április 30. 

 

 Megrendeltük és elkészült Bukits Zoltán (T-18-0235) statikus tervező által készített 

Szentgotthárd – Zsida ravatalozó épület szerkezeti felülvizsgálata, szerkezeti károk 

okainak feltárása, szerkezeti megerősítési javaslat, statikai szakvélemény készítése. A 

szakvéleményben előírt munkálatok elvégzésére előzetes árajánlatot kértünk.  

 

 Megrendeltük Bukits Zoltán (T-18-0235) statikus tervező által készített Szentgotthárd  



 
 

SZEOB Tótágas Bölcsődéje (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) óvodai foglalkoztató 

falazati süllyedés felülvizsgálatát, statikai szakvélemény készítését. 

 

 A közterület felügyelők 2020. januári testületi ülés óta eltelt időszakban a feladat 

meghatározásunkban körülírt kiemelt területeken naponta az egyéb területeken pedig 

legalább hetente biztosították az egyenruhás jelenlétet, amely során a két ülés között 

eltelt időszakban a következő intézkedések történtek: 

o Figyelmeztetés: 24 fő magyar állampolgár 

o Feljelentés: 2 fő magyar állampolgár  

o Helyszíni bírság: 2 fő magyar állampolgár 

o Területfoglalási és behajtási engedély ellenőrzése: 5 alkalom  

o Felszólító levél kiküldése: 3 alkalom 

o Tájékoztató levél kiküldése: 1 alkalom 

  VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Vízügyi hatáskör 1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 2 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2(5) 

Belföldi jogsegély  3 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

Kezdődik egy új költségvetési év, melynek végrehajtása ugyancsak sok energiát igényel. 



 
 

2020. februárban a pénzügy területén legfontosabb feladat a 2019.év könyviteli zárása, illetve 

nyitási feladatok elvégzése az ASP programban.  

Itt az ideje a negyedéves, és éves bevallásoknak is, társulási, két települési önkormányzati, 

valamint a négy nemzetiségi önkormányzati szinten is.  

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2020. havi ÁFA bevallások,  

- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2020.február 5-én, feladásra kerültek a 

12.havi pénzforgalmi kimutatások, és gyorsmérlegjelentések, február 28-ig végleges 

mérlegjelentést kell szolgáltatni  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt 

 

Adóhatósági munka: 

Az adóknál is megtörtént az év végi zárás illetve a 2020.év megnyitása. Február hónapban a 

megnyitott új adóévet naprakésznek kell tenni. Zajlik a hátralékok behajtása végrehajtással. 

 

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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

2020.február 17-én a bankszámlaegyenleg:                                   1.094.985.918 Ft 

Ebből szabadon felhasználható egyenleg:                            373.688.971 Ft 

Pályázati kiadásokra, kötött célra felhasználható egyenleg: 721.296.947 Ft 

2020.évi terhelések összesen: 223 MFt, jóváírások összesen: 108 MFt. 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 



 
 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel 

kísérjük és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 7/2019.(II.28.) rendelet: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítást nem igényel. 

 

- A 8/2019. (II.28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2020. január 

 

Kovács Márta Mária:  A Brenner zarándokúton lévő tájékoztató tábla áthelyezéséről 

intézkedtünk.  

A Szentgotthárd, Ady E. utcának a Gárdonyi G. utca és a Malom utca közötti szakaszán 

valóban nincs közvilágítás, nincs is kiépített elektromos hálózat, ahová/amelyre közvilágítást 

ki lehetne építeni, illetve a  lámpatesteket fel lehetne szerelni. A vasútállomásnál lévő 

buszpályaudvaron, illetve az ehhez csatlakozó P+R parkolókban 2020. február 11-én 

ellenőriztük a térvilágítást és az ellenőrzés időpontjában működött, a két létesítmény 

megfelelően ki volt világítva. A fenti útszakasznál a buszpályaudvar, illetve vasútállomás a 

P+R parkolótól kiépített járdákon biztonságosan megközelíthető.  

A Pável Ágoston Múzeum mellett lévő parkolóban a jelenleg nem működő közvilágítási 

lámpatest javítását bejelentettük.  

A legutóbbi a vasútállomás környezetét is érintő új információs táblakihelyezéseknek nem 

volt része a vasútállomás környezete. Az önkormányzat idei évi költségvetésében nincs ilyen 

célra forrás elkülönítve. 

A Füzesi út – Május 1 út kereszteződésében lévő, jelenleg növényzettel takart információs 

táblát áthelyeztetjük a kereszteződés déli oldalára.  

A Hársas-tónál lévő használhatatlan, összetört padok összegyűjtéséről intézkedünk.    

 

Dömötör Tamás:  A Jakabházi Kultúrház épületében a nyílászárók részleges cseréjére a helyi 

egyesület tavaly az önkormányzattól a civil alapból kért és kapott támogatást, amelyből saját 

beruházásban megvalósította a nyílászárók részleges cseréjét. Az épületben a további 

nyílászárók cseréjére a tavalyi évhez hasonlóan az egyesület az idei évben is nyújthat be a 

civil alapra támogatási kérelmet, mivel az önkormányzat erre vonatkozó szabályzata továbbra 

is lehetőséget biztosít erre.  
 

Bartakovics Andrea: A kiemelt területeken lévő közterületi hulladék-gyűjtőkön kívül 

további új területekre (pl.: a javaslat szerinti családi házas övezetek kereszteződéseibe) esetleg 

kihelyezésre kerülő gyűjtők rendszeres ürítésére egyrészt nem nyújt lehetőséget az 

önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított pénzügyi forrás, másrészt a Szet 

Szentgotthárdi Kft. jelenlegi kapacitása sem tenné lehetővé a rendszeres ürítésüket.   
 



 
 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 Szentgotthárd, 2020.február 19. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2020. február 

26-án 

 

 

 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 

helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 2018-

ban megtörtént.  A Máriaújfalui 

út végleges helyreállítása 

megtörtént. Helyszíni ellenőrzés 

március 10-én lesz. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

86/2019. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

13.340.747,- 

Záróbeszámoló benyújtva.  

Használatbavételi engedély 

véglegessé vált. 

Udvar rendezése folyamatban. 

Záró helyszíni ellenőrzés várható. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

Kivitelezés és Műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárult. 

Záróbeszámoló benyújtásra 

került. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 333.215.000,- 299.765.000 33.451.000,- 

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 

 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Kivitelezés befejeződött. Szakmai 

beszámoló és pénzügyi elszámolás 

benyújtásra került 2019.05.30-ig. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

2. ütem elkészült, jelenleg 3. ütem 

folyamatban. 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 
Projektzárás és elszámolás 

folyamatban.  



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

2016-00002 
138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

Záró helyszíni ellenőrzésre került 

sor 2020. február 4-én. A helyszín 

bejárása az ellenőrzésen 

megtörtént, ennek alapján 

elmondható, hogy az elkészült 

műszaki tartalom a hatályos 

támogatási szerződésműszaki 

tartalmának megfelelően, kisebb 

eltérésekkel valósult meg. 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

Városarculati elemek elkészültek, 

sportpark (Várkert) és ledfal 

(Gyógyszertár melletti falon) 

telepítésre került. Projekt zárása 

folyamatban. 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség 

Sportpark Program 

2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 év után NYERT 1 db 

sportparkot! (a szükséges 

információkat megadtuk, várjuk 

a Támogató jelentkezését). 

Szerződés elpostázva, várjuk a 

kivitelezés megkezdését.  

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától. 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Záró beszámolót 

és elszámolást elfogadták.  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolást beadtuk.  A kiállítás 

megnyitásra került 2019. február 

15-én. Az elszámolást elfogadták 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Záró helyszíni ellenőrzés 

megtörtént,mindent rendben 

találtak. Éves projekt fenntartási 

jelentés benyújtása folyamatban. 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft 

Kivitelezés folyamatban. 

Játékterv elkészítése 

folyamatban, mely az interaktív 

kiállításra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás alapját 

fogja képezni. Várhatóan a 

közbeszerzési eljárást 2020. 

márciusban folytatjuk le. 

KOLOSTOR épület 28 db 

ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

keleti homlokzaton  

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2018  

Belügyminisztérium 

98/2019 22.365.404-, Ft  11.182.702 

A pályázat nyert, a megvalósítás 

határideje 2020. december 31. 

Kivitelező kiválasztására 

irányuló beszerzési eljárás 

folyamatban. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft 1.000.000, -Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás megtörtnét, 

számlák kifizetve. Záró 

elszámolás beadva. 

 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000 2.000.000,- Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

fejlesztése (kiálltási katalógus, 

foglalkoztató füzet. kiállítások 

promóciója) pályázat 

támogatásban részesült. A 

támogatási szerződés megkötése 

megtörtént. A porjekt 

megvalósítása folyamatban. 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

105/2018. 2.500.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft 

NYERT! Kivitelezés már be is 

fejeződött. Elszámolás is 

sikeresen lezárult. 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Nyert! Beszerzési eljárás 

folyamatban.  

Első körös beszerzési eljárás 

nem vezetett eredményre, nem 

érkezett be ajánlat. 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 

6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft 
NYERT! Megvalósítás 

folyamatban. 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Nyert! Beszerzési eljárás 

megtörtént, szerződéskötés 

folyamatban. 

Kenu projekt – Alpokalja 

Motel 

Magyar Kajak Kenu 

Szövetség 
 50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 

Kész, elszámolás is siekeresen 

lezárult. 

HUNGARIKUM 2019. Agrárminisztérium - 4.000.000,- 3.000.000,- - 

NYERT 3 millió Ft-ot 

„A Szentgotthárd Települési 

Értéktár népszerűsítése és könyv 

Széll Kálmánról” címmel. 

Rendezvénysorozat 

megvalósítása 2020. áprilisig. 

 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 150.000.000,- Ft 150.000.000,- Ft 0 

A befejező munkálatok I. üteme 

elkezdődött. Nyertes kivitelező: 

Szegletkő General Kft. 

Kivitelezési határidő az I. 

ütemre vonatkozóan 2020. június 

vége. Zárolt TAO összeg lehívása 

folyamatban. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének férőhely-

bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 
164/2019. 153.985.599,- 153.985.599,- 0,- 

Elbírálás alatt 

Közreműködő Szervezet 

hiánypótlása teljesítve. 



 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
elbírálás alatt 0,- 

Pályázó a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége, pályázat benyújtva 

2019. október 11-én. Az 

Önkormányzat 2,1 millió Ft 

támogatást átadott a villamos 

tervezésre. Amennyiben a 

projekt nyer, és a költség 

elszámolható lesz a projekt 

keretén belül, az Egyesület 

visszafizeti a támogatást az 

Önkormányzatnak. 

 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése 

99/2019. KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
elbírálás alatt 1.227.887,- Ft 

Pályázó: PKKE, benyújtva 2019. 

október 31-én. Hiánypótlás 

beküldve. 

 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a várkerti 

játszótér kalandparkká 

történő továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-17 

Térségi turisztikai 

attrakció fejlesztés 

225/2019. 

KT 

határozat 

19.348.430,- Ft elbírálás alatt 7.739.372,- Ft 
Benyújtva 2019. december 31-én. 

Hiánypótlás beküldve. 

Közös kultúra, közös érték 

- Szentgotthárd és Szépvíz 

kulturális kapcsolatának 

erősítése 

TTP-KP-1-2020/1-

000415 
- 1.918.686,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft 

Benyújtva 2020. január 15-én. 

Hiánypótlás beküldve. 



 
 

Tárgy: Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. 

A PKKE 2019. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás 

az Egyesület 2020. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2020. évi városi 

rendezvénytervről. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Ahogy azt a tárgya is jelzi, a közművelődésen belül az előterjesztés több témát is érint, ezek 

alapján az előterjesztést az alábbi fejezetre tagoltuk:  

 

I. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2019. évi beszámolója és 2020. évi 

munkaterve, szolgáltatási terve. 

II. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

aktualizálása. 

III. A közművelődési rendelet módosítása. 

IV. Tájékoztató a Csákányi László Filmszínház 2019. évi működéséről. 

V. Az új, 2020-2025 évre szóló közművelődési koncepció és a hozzá kapcsolódó 

közművelődési cselekvési terv elfogadása.  

VI. A 2020. évi városi rendezvényterv.  

 

 

I. A PKKE 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve, 

szolgáltatási terve 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között fennálló 

Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben elkészíti az 

előző éves beszámolót és az adott évre vonatkozó munkatervet – ezeket a dokumentumokat 

az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ: 

 

A tavalyi év tevékenységéről szóló beszámolóból az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Tagság/Munkaszervezet: Az Egyesületnek jelenleg 38 tagja van. Az elnökség és 

felügyelőbizottság összetétele változott, illetve Hrabovszky-Orth Katinka lett az elnök. 

A munkaszervezet ügyintézői létszáma nőtt, jelenleg 5 fő főállású munkatárssal 

dolgozik, ezen túlmenően alkalmanként megbízással láttatja el technikusi feladatokat 

(a korábbi főállású technikus-gondnok munkaviszonya megszűnt) és 1 fővel a 

takarítási feladatokat. Az év során közösségi szolgálat keretében 15 fő középiskolás 

vett részt a rendezvények lebonyolításában. 



 
 

- Gazdálkodás: az Egyesület 2019-ben 52 M Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. 

A kiegészített alapfinanszírozáson (37 M Ft) felül az Önkormányzat további 15 M Ft-

ot biztosított – külön megállapodás alapján – a városi rendezvények megszervezésére. 

ezen felül különböző rendezvényekből, pályázatokból is 2,6 M Ft bevételhez jutott a 

PKKE, a szponzorok 605 ezer Ft támogatást biztosítottak. 

- Az Egyesület több pályázati projektben is érintett: egy LEDER pályázatot 

megvalósított, egy másikat az Önkormányzat támogatásával benyújtott, egy 

harmadikban pedig projektpartner.  

- Az Egyesület beszámolója szerint továbbra is hangsúlyt fektet a marketing 

tevékenységre. A honlapjuk teljes körű információval szolgál, folyamatos a frissítés, a 

hangsúly azonban inkább a közösségi oldalakra (Facebook, Instagram) helyeződött át. 

Továbbá plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet, megállító táblák, 

írott sajtó stb. is népszerűsíti az Egyesület programjait, rendezvényeit. 

- A civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás, a közös munka, 

2019-ban is több közös rendezvény valósult meg. 

- A színházbeli látógatóközpont továbbra is ellátja információkkal a beérkező 

turistákat. A statisztika alapján a külföldi turisták száma egyre emelkedik, illetve a 

nyári szezon lezárulása után csökken a betérő turisták száma, de nem olyan 

mértékben, mint a korábbi években. 

 

A Beszámoló részletesen tartalmazza a szakmai kritériumok alapján csoportosított és 

megvalósított rendezvényeket, illetve a művészeti csoportok (Fúvószenekar, Vegyeskar, 

Fotóklub, Szivárvány Kórus, Galagonya Szívklub) rövid beszámolóit is. 

 

2020. ÉVI MUNKATERV: 

 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette a 2020. évi munkatervét (lásd: 2. sz. melléklet), 

melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert 2020. január 29-én, megtárgyalt 

és el is fogadott - az Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását is. Az 

Egyesület célja továbbra is az 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok, a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII.9. ) EMMI 

rendelet alapján elkészített Szolgáltatási terv, valamint az Önkormányzattal kötött 

megállapodásban foglaltak megvalósítása, a lakosság, az idelátogatók igényeinek mind 

teljesebb kielégítése. Ezt szem előtt tartva készítette el az Egyesület munkaszervezete az éves 

munkatervet, mely tartalmazza a cselekvési programot és a részletes munkatervi feladatokat 

felelősök és a határidők meghatározásával, közte benne a művészeti csoportok, klubok 

programtervével, foglalkozásainak, próbáinak rendjével. 

 

A munkaterv részeként, az EMMI rendelet alapján a feladatellátó az általa nyújtott 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet (3. számú 

melléklet) készít a tárgyév március 1-jéig, melynek tartalmaznia kell a tervezett programok, 

tevékenységek és folyamatok megnevezését, rövid leírását, a tevékenységek 

alapszolgáltatásokba való besorolását, a tevékenységek rendszerességét, tervezett időpontját 

résztvevők tervezett számát. A tervet jóváhagyást követően 15 napon belül a helyben 

szokásos módon közzé kel tenni. 



 
 

 

 

II. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött 

együttműködési megállapodás aktualizálása 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata immár 15 éve láttatja el a közművelődési feladatokat a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel. 2005. szeptember elsején kötötték meg az erről szóló 

együttműködési megállapodást az Egyesülettel, amelyet 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben is 

módosítottak. Az utolsó módosítás is már 5 éve történt, így most számba vettük az azóta 

bekövetkezett változásokat is és - a korábbi módosításokban megfogalmazottakkal együtt - 

egy új, egységes szerkezetben átvezettük azokat – lásd: az előterjesztés 4. számú melléklete. 

 

A megállapodás tartalmazza az együttműködés, ezen belül a feladatellátás és finanszírozás 

rendszerét, ezen belül a jóváhagyott munkaszervezeti béremeléssel megemelt önkormányzati 

támogatás összegét is, de tartalmazza a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező 

tartalmi elemeket is (ellátandó alapszolgáltatások, közösségi színterek és használati 

időtartamok, stb.). 

 

Szentgotthárd legfontosabb, legtöbbet használt közösségi tere a Színház épülete. Jelenleg sem 

az azt gyakran igénybe vevő intézményektől, sem civil szervezetektől nem kérnek a PKKE-

nél semmiféle ellenszolgáltatást. Az épület használata viszont több szervezet esetén is 

időnként „parttalanná válik” vagyis többen tekintik úgy az épületet, aminek a használatára 

bármilyen időpontban, bármilyen körülmények között nekik joguk van. Ez a helyzet vezet el 

az épület ma már láthatóan egyre gyorsuló állagromlásához illetve ahhoz, hogy a használat 

miatti összes költség egy civil szervezetet terhel, a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet.  Ezen 

változtatna az Egyesület új elképzelése. Fontos változás lenne a megállapodásban, hogy - a 

PKKE javaslata alapján - az iskolák, az óvoda és a városi civil szervezetek csak 

meghatározott időkorlátban használhatnák térítésmentesen a színházat: 

- a szentgotthárdi iskolák és óvoda részére a PKKE intézményenként évi 20 óra 

ingyenes színházhasználatot biztosítana, az ezen felüli szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályzást együttműködési megállapodásban rögzítik a javaslat alapján felek. 

- A PKKE a civil szervezeteknek együttműködési megállapodás ellenében, évi legalább 

40 alkalommal biztosítaná a közösségi színteret és eszközöket térítési díj fizetése 

nélkül. Ezen túlmenően vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező civil 

szervezetek részére eseti megállapodással bocsátható rendelkezésre majd a közösségi 

színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben nélküle, amiről az elnök dönthet. 

 

 

III. A közművelődési rendelet módosítása 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2001-ben 

alkotta, melyet az eltelt időszak alatt több alkalommal módosította, pont egy éve, 2019 

februárjában pedig egy új rendeletet fogadott el: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 



 
 

szóló 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a színház, mint 

közösségi színtér nyitvatartási idejét. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 13. § (3) alapján „A 

művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A művelődési ház 

– illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, legalább napi 8 

órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell 

esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti 

időszakot.” A (4) bekezdés szerint a kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két 

hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal 

megelőzően a művelődési házban közzéteszi. 

 

A PKKE felülvizsgálta a hatályos rendeletben szereplő nyitvatartási időket és az alábbi 

változásokat javasolja elfogadni: 

 

 JELENLEG MÓDOSÍTÁS 

hétfő zárva 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 - 16.30 8.00 – 16.30 

szerda 11.00 - 19.00 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 - 16.30 8.00 – 19.00 

péntek 11.00 - 19.00 8.00 – 19.00 

szombat 12.00 - 20.00 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva zárva 

 

Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is természetesen biztosított a nyitva tartás. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a javasolt módosítás bevezetését 2020. március 1-

től, úgy a közművelőséről szóló önkormányzati rendelet módosítása szükséges az 5. sz. 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

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 hatása: A közösségi színtér nyitvatartási 

időjének módosításával hatékonyabb módon lehet szervezni a városi közművelődési 

szolgáltatásokat.  

 

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

 

Környezeti és egészségi következménye: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

 



 
 

A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a nyitvatartási idő kevésbé 

igazodik az igényekhez.  

 

IV. A Csákányi László Filmszínház beszámolója a 2019. évről 
 

A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti, a tulajdonos 

Önkormányzattal határozatlan időre kötött üzemeltetési megállapodás alapján. A Filmszínház 

továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. Az előterjesztés 6. számú 

melléklete részletesen tartalmazza a 2019. év tevékenységet. 

 

Az összelőadás szám előző éviekhez hasonló (387), a nézők száma jelentősebb csökkenést 

mutat, de így is összesen 19.084 fő volt, ezáltal a bruttó bevételnél is csökkenést jelentkezett a 

tavalyihoz képest (28.6 M Ft). Sajnos tavaly kevés olyan film került forgalmazásba, amely 

tömegeket vonzott. 

 

Tavaly két alkalommal volt áremelés: a 2D-s tikettek és a büfében forgalmazott üdítők árát 

drágították. A Filmklub vonatkozásában most már minden esztendőben három sorozat lesz 

(tavaszi, őszi és téli). Az Önkormányzat által elnyert LEADER pályázatból június 30-ig 

megtörténik a nagyterem kettő kültéri és egy beltéri – az aulát a nézőtértől elválasztó – 

ajtajának a cseréje, valamint november 30-ig a FILMKLUB vonatkozásában közel bruttó 

500.000,- Ft számolható el filmek beszerzésére (kölcsönzési díjára). 

 

Sajnos számítani kell arra, hogy a 2013-ban beszerzett vetítéstechnika folyamatos használata 

miatt gyakrabban előfordulnak majd kisebb-nagyobb meghibásodások. Több dolog is 

megoldásra vár a moziban: 

- Már csak a szerverre van garancia, azonban március végén lejár. Amennyiben 

lehetséges, akkor célszerű lenne a meghosszabbítása, amely 500 euro + AFA körüli 

összeg lesz.  

- A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott. Ezt a felületet 

tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba: a komplex – kerettel 

együtt történő – cseréjének bruttó összköltsége közel 6.800.000,- Ft összeg. 

- A decemberben végrehajtott lámpacsere után újabb problémák keletkeztek, a vetítőgép 

képalkotó rendszerébe szennyeződések kerültek, amelyek például a sötét színeknél 

foltokat jelenítenek meg a vásznon. A projektor kitakarítása speciális feladat, 

kizárólag külföldön, laboratóriumi körülmények között lehet elvégezni, költsége: 

1.200.000,- Ft.  

- A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró feladat, a műszaki tervek ehhez már 

elkészültek, a kivitelezés költsége nagyságrendileg 30 M Ft. 

 

 

 

 

 



 
 

V. Az új, 2020-2025 évre szóló közművelődési koncepció és a 

hozzá kapcsolódó cselekvési terv elfogadása. 

 
A „Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója a 2015-2019. közötti 

időszakra” dokumentumot a 2015-ben fogadta el az akkori képviselő-testület. A jelenlegi 

helyzet számbavételével, az Önkormányzat céljairól és a következő időszak feladatairól újabb 

koncepciót és cselekvési tervet szükséges készíteni. 

 

Az elmúlt 5 évben több változás is történt. A fontosabbak: 

 

- Egyrészt változott a vonatkozó jogszabályi háttér, a muzeális intézményekről, 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

módosítása, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) 

EMMI rendelet több ponton pontosította és szigorította a feladatellátás 

feltételrendszerét. Ebből kifolyólag már tavaly sor került az Önkormányzat 

közművelődési rendeletének módosítására is. 

- 2015. évhez képest több ponton is sikerül/sikerült előbbre lépni. Infrastrukturális 

vonatkozásban leginkább a különböző pályázati projektben elnyert támogatások 

segítettek/segítenek ebben, de saját forrásból is megvalósult több dolog. A 2015 évi 

koncepcióban megfogalmazott Művelődési ház kerthelyiségének felújítása várhatóan 

idén már megtörténhet a nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően. A Csákányi 

László Filmszínház hangszigetelt nézőtéri ajtó cseréje is hamarosan megvalósul egy 

másik LEADER pályázati forrásból. A Refektórium, mint művelődési színtér 

falburkolatainak megújulása SI-HU pályázati projektből, a szabadtéri színpad és 

környezetének megújulása pedig TOP pályázatból készült el. Ugyanitt bejáratot 

alakítottunk ki a Várkert járművekkel való megközelítésére, nyilvános WC is épült, 

továbbá a színpad melletti kisházban kiszolgáló vizesblokk is készült. A Kubinyi 

program keretében sorozatban elnyert pályázati támogatások a múzeum 

továbbfejlesztését segítették, - többek között - interaktív módon megvalósult az 1664 

évi szentgotthárdi csata és a városi ipartörténeti kiállítás is, mint a város állandó 

látványossága. A színházban önkormányzati forrásból felújítottuk mind a nézőtéri 

vizesblokkot, mind a fellépő öltözőket (2-db-ot), új színpadi függönyt szereztünk be, 

de a tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása, továbbá a Látogatóközpont ajtajának 

hőszigetelt ajtóra cserélése is megtörtént. A mozi hangtechnikai fejlesztése mellett 

LEADER pályázati forrásból új elektromos zongorát is tudtunk beszerezni a 

színházba. Szintén pályázati forrásoknak köszönhetően a város immáron saját mobil 

színpadfedéssel és már mobil színpaddal is rendelkezik! Benyújtott pályázat van a 

színház alsó öltözőinek és a hozzá tartozó vizesblokkok felújítására, a színház elavult 

hang- és fénytechnikai felújítására. A városi rendezvénykeretből mobil sminkasztalok, 

illetve (nézőtéri) székek is beszerzésre kerültek, lehetőséget biztosítva a 

kolostorudvarban a nagyobb előadások megtartására is. 

- A rendezvényszervezés területén is történtek változások a 2015 évet követő 

időszakban. Az elmúlt években kézzelfogható irány a nagyobb városi rendezvények 



 
 

vonatkozásában, hogy egy másfajta szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel 

és mind igényesebb programokkal valósuljanak meg. Kezdetben önkormányzati 

ösztönzéssel és koordinációval több új kezdeményezés is megvalósulhatott az elmúlt 

években (nagyobbak: Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl. Kern-Koltai 

Napok, Szentgotthárdi Kolostorszínház, stb.). Rövid idő alatt számtalan neves művész 

fordult meg a városunkban, Szentgotthárd neve országos lapokban, TV csatornákon, 

rádióműsorokban is mind gyakrabban felbukkan egy-egy országosan is kuriózumnak 

mondható program kapcsán. A korábbiaknál jóval nagyobb figyelem összpontosul a 

nagyobb rendezvények népszerűsítésére.  A bevételek növelésére (pl. a 

vásárszervezésből ma már jóval nagyobb összeg származik) és a kiadások 

csökkentésére (pl. kolostorudvar, mint rentábilis férőhelyű rendezvénytér - saját 

kockázatú produkciók megszólítása, mobil színpad és mobil színpadfedés beszerzése 

pályázati forrásokból) is történtek lépések, amelyeket tovább kell vinni, fejleszteni és - 

a kulturális tartalmak érdemi csökkentése nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a 

feladatellátást. 

- Szintén változás, hogy egykori Művelődési ház épületének használata - a Képviselő-

testület döntése nyomán – időközben átkerült a Kormányhivatalhoz, kulturális célokra 

a továbbiakban csak korlátozottan használható. A TOP fenntartható turizmusfejlesztés 

pályázati projekt keretében ugyanakkor egy olyan újabb tér jön létre az egykori 

ciszter udvarház felújításával, amely azon túl, hogy a város turisztikai központja lesz, 

a tervek szerint kiváltja a színházi látogatóközponti funkciót is, vagyis onnantól 

kezdve a színházi látogatóközpont csak iroda funkciót tölt majd be, alkalmasabb 

munkafeltételeket biztosítva a PKKE közművelődési feladatellátásának. 

- A mozi (lásd: fentebb) továbbra is az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő 

pont, évi 20 ezer körüli nézőszámmal. Ahogy a korábbi koncepcióban is már szerepelt, 

a szentgotthárdi filmszínháznak egy friss, izgalmas és aktív közösségi és 

közművelődési térré kell válnia, ahol egyéb más események (estek, filmfesztiválok, 

közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is gyakran helyet kapnak. A 

koncepcióban javasolt meghatározott kölcsönös kedvezmények rendszerének 

kidolgozása részben megtörtént a múzeummal, a fürdővel és a színházzal. Az 

esztétikus, egységes arculat kialakítása vonatkozásában is történtek lépések, a mozi, a 

weboldal és a műsorplakátok arculati összhangja működik. 

 

Az érintett szereplőkkel - a korábbi rendezvényszervező munkacsoport helyett - az utóbbi 

időben külön-külön, havi rendszerességgel megtartott egyeztetések zajlanak a Polgármester 

és a Jegyző vezetésével, de a kapcsolattartás folyamatos, más (alkalomszerű) megbeszélések 

is folyamatosan zajlanak. 

 

A közművelődési koncepcióhoz, annak végén elkészítettük a KÖZMŰVELŐDÉSI 

CSELEKVÉSI TERVET, amely feladatokra, felelősökre lebontva tartalmazza a 

koncepcióban felvetett konkrét feladatokat, és amelyet ezentúl évente áttekintünk és 

aktualizálunk. 

 

 

 



 
 

VI. Tájékoztató a 2020. évi városi rendezvénytervről. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó 

szervezeteit, intézményeit, egyesületeit stb. és az általuk megküldött adatok/információk 

alapján összeállította a város teljes 2020. évi rendezvénytervét. A 

programokat/rendezvényeket – a rendelkezésre álló ismertetővel, elérhetőséggel, ha van, 

plakáttal – az Önkormányzat weboldalán kialakított ESEMÉNYNAPTÁRBA már 

feltöltöttük, az alábbi linken elérhető mindenki számára: 

 

http://szentgotthard.hu/hu/programok.html 

 

 A városi rendezvénytervet év közben folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük a saját és a 

rendezvényszervezőktől kapott információk alapján. 

 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

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

Kulturális Egyesület 2019. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja /az alábbi kiegészítésekkel fogadja 

el:…………………………..................................... 

          Határidő: azonnal 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

2.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2020. évi munkatervét és 

szolgáltatási tervét az Előterjesztés 2. és 3. számú melléklet szerint megismerte és 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

……………………………………………………………………………… 

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

3.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a városi közművelődési 

feladatok ellátása tárgyban megkötött együttműködési megállapodás egységes 

szerkezetű, aktualizált változatát a 4. sz. melléklet szerint / az alábbi kiegészítésekkel 

fogadja el: ………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

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

                 Hrabovszky-Orth Katinka elnök 

http://szentgotthard.hu/hu/programok.html


 
 

 

4.) A Képviselő-testület a Csákányi László Filmszínház 2018. évi beszámolóját az 

Előterjesztés 6. sz. melléklete szerint megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel 

fogadja el: …………………………………………………….. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT ügyvezető 

                  

5.) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója 

2020 – 2025. dokumentumot és annak részeként a Közművelődési cselekvési tervet az 

Előterjesztés 7. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el:..…………………………………………………. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 felelősként megnevezett szervezetek képviselői 

 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 

rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

Szentgotthárd, 2020. február 19. 

 

 

                                                                                                      Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                jegyző 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület felülvizsgálta a tagságot, és a GDPR előírásainak megfelelően 
adategyeztetésre kérte a tagokat. Ennek végeredményeképp 2019-ben 38 tagja lett. Az elnökség és 
felügyelőbizottság összetétele az év folyamán a következő képpen változott: 
Az elnökség tagjai: Hrabovszky-Orth Katinka lett az elnök, Labritz András és Németh Tóth Marianna 
lemondott az elnökségi tagságáról. Az egyik helyre Kóborné Kocsis Viktória került megválasztásra, a 
másik tag megválasztása folyamatban van.  A többi tag, nevezetesen Gaál Ákos (elnökhelyettes), Szép 
Renáta (titkár),  Csomósné Boross Erika, Csörnyi Zoltánné, Domiterné Horváth Eszter és Horváth 
Tiborné  továbbra is az elnökség tagjai maradtak.    
Kovács Andrea, a felügyelőbizottsági elnöki pozíciójáról lemondott, helyére Pécsi József került 
megválasztása. A két másik tag, nevezetesen: Kardos Melinda és Bedi Beatrix továbbra is folytatják 
felügyelőbizottsági munkájukat.  
 

Munkaszervezet 
 
A munkaszervezetben a következő személyek dolgoztak-dolgoznak 2019-ben:  
Hrabovszy-Orth Katinka – elnök 2019. 03.01-ől 
Soós Enikő – művelődésszervező ( 2019.05.16-tól pénztáros) 
Pintér Regina- adminisztrációs munkatárs 
Kóborné Kocsis Viktória- turisztikai ügyintéző- 2019.06.01-től ( munkaügyi támogatással) 
Papp Eszter- ügyintéző – 2019.10.18. – tól ( munkaügyi támogatással) 
Lang Szabina – pénztáros-kulturális szervező – 2019.05.16-ig 
Moór Tamás – technikus-gondnok-2019.12.12-ig 
Takács Jánosné végezte a takarítási feladatokat.  
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül társalgási szinten minden kolléga beszél angol vagy 
német nyelven.  
Diák közösségi szolgálat keretében 15 középiskolás működött közre a rendezvények 
lebonyolításában. 
 

 
Gazdálkodás 

2019-ben az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 37.000.000,- Ft finanszírozás érkezett 
(az összeg tartalmazza a művészeti csoportok támogatását, illetve a kórusvezetők díjának 
kiegészítését). Az OTP Bank-nál vezetett folyószámlához nem tartozik hitelkeret. A Régióhő felé 
fennálló, kamatok nélküli tartozás utolsó számláját 2019. november 14-én elutaltuk, így további 
tartozásunk nem áll fenn. 
2019. december 31-én az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege 4.769.520.-Ft volt, 
Készpénzben levő összeg: 129.947.-F t 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfinanszírozáson felül meghatározott külön feladatokra 
céltámogatást nyújtott:  
Rendezvénykeret – városi rendezvények támogatása (Szerelmesek Fesztiválja, Hopplá Fesztivál, 
Történelmi Napok, Zöld Szentgotthárd) 15.000.000,- Ft 
 
Rendezvényszervezés:  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata – „Várkert és kapcsolódó zöld területek fejlesztése” 
zárórendezvény – 51.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Családi egészségnap – 750.000,- Ft 
Őriszentpéter Város Önkormányzata – Határon átnyúló menekülések kísérleti bemutatása 
rendezvény – 314.960,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Ifjúsági Nap – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Európai Mobilitási Hét, Városi Sportnap – 1.000.000,- Ft 



 
 

Rendelőintézet Szentgotthárd – Diabétesz Világnap – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Partnertalálkozó – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Partnertalálkozó – 100.000,- Ft 
MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás – Édes utcák – 96.000,- Ft 
 
Szponzorálási díj Szentgotthárd és Vidéke Áfész: 40.000,- Ft – Költészet Napja 
 
Egyéb marketing tevékenység MKB Bank Nyrt.: 200.000,- Ft – Történelmi Napok 
 
Szponzorálási díj OTP Bank Nyrt.: 165.100 Ft – Történelmi Napok 
 
Rendezvény támogatás Kiswire Szentgotthárd Kft.: 200.000,- Ft – Szerelmesek Fesztiválja 
 

Pályázatírás, szponzorok 
 
2019-ben sem voltunk jogosultak a Nemzeti Együttműködési Alap vissza nem térítendő 
támogatására, mivel összbevételünk a 2018. évi mérleg alapján elérte az 50 millió Ft-ot. 
 
A LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 „Élhető vidékért” – Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása 
c. felhívás a szentgotthárdi közművelődés eszközfejlesztése c. pályázaton bruttó 537.035,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el egyesületünk, az elszámolás és a helyszíni ellenőrzés megtörtént, 
a kifizetés folyamatban. 
 
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület – Élhető Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése című, 
VP6 – 19.2.1.-63-3-17 felhívásra nyújtottunk be pályázatot a hangtechnika korszerűsítésére, amely a 
következő eszközöket tartalmazza: Színházteremben hangkép opcionálása, négyutas rendszer 
kialakítása, multimédiás lejátszó és energiatakarékos ledes fejgép beszerzése. A pályázat elbírálás 
alatt van.  
 
Örökségünk témahét Leader pályázat 
 
Egyesületünk Csörötnek Önkormányzattal karöltve áll neki a nyertes pályázati projektnek. 486.000 Ft 
önrész fizetésével 18 hónapunk van arra, hogy véghez vigyük az Örökségünk Témahét nevet viselő 
pályázat ránk eső kötelességeit. A projekt keretein belül a felkeresett mikrotérségekkel együtt 
létrehozunk egy, a tantervbe beépíthető és környezetünket bemutató munkafüzetet, melynek 
tartalmával a környező iskolák hetedik osztályos tanulóinak alkalma nyílik közelebbről, mélyebbről 
megismerni gyökereiket, lakóhelyük múltját és helyi értékeit. Ezen tudást színesítve, lehetőségük lesz 
tanulmányi kiránduláson részt venni, valamint kiszakadva az iskolapadból egy teljes hetet rendhagyó, 
érdekes módon tanulással tölteni. 
A munkafüzetet a tervek szerint digitális formában is fel fogjuk dolgozni.  
A PKKE feladata a találkozók létrehozása, ütemterv betartatása, a műhelymunka folyamatos 
felügyelete és felelőse a  mikrotérségek közötti kommunikációnak. 
A pályázaton nyert összeg ( utófinanszírozás ) : 4.375.665.- 
 

Infrastruktúra 
 
A bejárati ajtó üvegezésének cseréje, egyéb törött üvegfalak cseréje a Színház épületén folyamatosan 
történik.  
 
Pályázaton elnyert: 
Nyertes Leader pályázaton ( VP6 -19.2.1.-68-5-17) keresztül az alábbi eszközöket szereztük be: 
Korg LP-380 BK digitális zongora 
Allen and Heath AB1608 audio rack GLG és Qu keverőhöz 



 
 

Klotz RCBEEW050 CAT5 kábel mobil kábeldobon -tűzálló -50 méter 
Saját erőből eszközbeszerzések: 
Involite SCL 1200 fejgép megvásárlása 
ANT Redfire 15 hangfalak (2db) beépített erősítővel  
A kötelező tűz és munkavédelmi felülvizsgálatok  
 
 

Marketing 
 
Mind az egyesület, mind pedig az általa szervezett események, programok tekintetében nagyon 
fontos szerep hárul a marketing tevékenységre, ezért az év folyamán kiemelten foglalkoztunk ezzel a 
területtel.   
 
Honlapunk teljes körű információval szolgál az érdeklődők számára. Tartalma folyamatosan frissül. A 
rendezvények folyamatos frissítése mellett az idegenforgalomhoz kapcsolódó információk, valamint 
az alapdokumentumok is aktualizálásra kerültek.  
 
Programjainkat több csatornán keresztül népszerűsítjük: 
Plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet, megállító táblák, írott és elektronikus 
média. 
 
Honlapunkkal kapcsolatban a szolgáltatótól kapott adatok alapján elmondható, hogy látogatottsága 
csökkent az elmúlt évek folyamán. 
 
www.pannonkapu.hu honlapunk adatai 2019-es évben: 
 

 

http://www.pannonkapu.hu/


 
 

 

 

 
A honlap látogatottságának csökkenését nagyban ellensúlyozza facebook oldalunk. Kiemelt hangsúlyt 
fordítottunk az oldal napi frissítésére, események létrehozására, megosztására, melyek által nem 
csak rendezvényeinket népszerűsítettük, hanem pillanatokat is felvillantottunk mindennapi 
munkánkból, életünkből, ezzel is közelebb hozva látogatóinkat tevékenységünkhöz. 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Facebook oldalának szerkesztése az elmúlt évben még több 
figyelmet kapott. Törekedtünk a közösségi médián keresztül a lehető legjobban informálni a helyi 
lakosokat a rendezvényekkel kapcsolatban, hiszen a mai modern világban a fiatalabb közönséget ott 
érhetjük el a legkönnyebben.  
 
Mivel marketing szempontjából az egyik legeredményesebb felület a Facebook közösségi oldal, ezért 
mi is maximálisan próbáltuk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
2019-es évben is a Facebook oldalunkra és próbáltuk a rendezvények, programok hírét minél 
szélesebb körben eljuttatni az emberekhez.  

 
 
Az előző évhez képest csaknem 400 fővel gyarapodott a Pannon Kapu Kulturális Egyesület oldal 
követőinek száma. Ez legfőképp a rendszeres tartalomgyártásnak, illetve az oldalt kedvelők 
aktivitásának köszönhető.  



 
 

 
 
A rendszeres bejegyzéseknek köszönhetően növekedett az oldalra látogatók száma, több emberhez 
jutottak el a feltöltött anyagok. A nagyobb rendezvényeket fizetett hirdetésekkel népszerűsítettük, 
amivel több ezer emberhez juttattuk el rendezvényeink hírét.  

 
Programjainkat események létrehozásával is terjesztettük, aminek köszönhetően olyanokhoz is el 
tudtuk juttatni a rendezvényeink hírét, akik nem követi az oldalt. 
 
 

Továbbképzés, oktatás  
 
2019-ben Pintér Regina elkezdte az Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési és 
közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést Szombathelyen, melyet 2020. áprilisában fejez be.  
 
 

Szakmai tevékenységről általában 
 
A programjainkat, rendezvényeinket úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály igényét kielégítsük, 
minél több művészeti műfajt felöleljünk és széles kínálati palettát nyújtsunk.  
A munkaszervezet tagjai között a programokat, rendezvényeket szakmai kategóriák szerint osztottuk 
fel.  
 



 
 

Szakmai szempontok szerint csoportosítottuk a 2019-ben megvalósított 
rendezvényeket. 
 
Gyermek és ifjúsági programok: 
 
Február 26.  Királykisasszony cipője 
 
A MeseKapu gyermekszínházi bérlet keretében a Kalimpa Színház: Királykisasszony cipője című 
darabot láthatták a gyerekek február 26-án 10.00 és 14.00 órai kezdettel a Színházban. 
Eladott jegyek száma: 457 darab 
 
 
Március 02. Télűző Farsangi Mulatság és fánksütő verseny 
 
A farsangi mulatság JátszóKapuval indult, ahol a gyerekek bohócos díszeket, kiszebábot és álarcokat 
készíthettek maguknak. A jókedvet Mutyi bohóc biztosította, aki egy fergeteges farsangi műsorral 
kápráztatta el a nézőit. Az ötletes jelmezeiket egy felvonulás keretein belül mutathatták meg a 
gyerekek. A jelmezverseny eredményhirdetése előtt a legszerencsésebbek ajándékokat nyerhettek a 
tombolán, majd a napot fánk party-val zártuk. Az első alkalommal megrendezett fánksütő versenyen 
nem volt könnyű dolga a 3 tagú zsűrinek (Domiterné Horváth Eszter, Kovács Márta Mária, 
Hrabovszky-Orth Katinka), hiszen az összes jelentkező kitett magáért. A versenyre készített 
finomságokat a pontozás után a rendezvényen résztvevők is megkóstolhatták. 
 
Április 9.  Aranykapu zenekar 
 
Az Aranykapu zenekar koncertjét április 9-én 10.00 és 14.00 órakor - MeseKapu gyermekszínházi 
bérleten belül hallgathatták meg a gyerekek. Az interaktív koncerteken zongora-, gitár, nagybőgő, 
harangjáték, cajon, udu és egyéb ritmushangszerek is kísérték a nép- és gyermekdalokat, 
mondókákat.. 
Eladott jegyek száma: 305 darab 
 
 
Április 18. Tavaszi szüneti játszókapu 
 
Április 18-án, a tavaszi szünet első napján egész napos tavaszi játszóházba vártuk a gyerekeket. 
Az egész napos programban a gyerekek tojást festettek, tojástartót és húsvéti üdvözlőlapot 
készítettek. A mesemozi és locsoló versmondó verseny is nagy sikert aratott. A napot tojásvadászat 
és nyusziteke zárta.  
 
 Május 26. Városi Gyermeknap  
 
A Színház környékén megrendezett Városi Gyermeknapon idén is rengeteg programmal vártuk a 
kicsiket és nagyokat. 15.00 órakor a Partium AMI évzáró néptánc műsorával indult a rendezvény, 
majd a SZVSE tornaszakosztály tornászai, a Lufi Együttes és a Mesebolt Bábszínház szórakoztatta a 
közönséget. A délután folyamán még ugrálóvárak, elektromos kisautók, csillámtetoválás, 
lovagoltatás, kézműves játszóház és szerencsekerék várta a rendezvényre érkező aprónépet. 
 
Október 30. Őszi szünidei JátszóKapu 
 
 Egy kis kutyasimogatás után elkészültek a halloweeni lámpások, melyekkel vártuk vissza a 
gyerekeket a másnap esti Tökparti jelmezes felvonulására. 
Október 31. Tökparti szentgotthárdi módra  



 
 

 
A halloweeni hagyományoknak megfelelően idén is megrendeztük a Tökpartit Szentgotthárdon. 
Rengeteg család vett részt a lámpás felvonuláson és az utána következő programokon, majd az este 
befejezéseként diszkóban tombolhattak a gyermekek, ahol a legötletesebb jelmezeket díjaztuk.  
 
 
November 26. Hókirálynő 
 
Az Hókirálynő című bábjátékot november 26-án 10.00 és 14.00 órakor - MeseKapu gyermekszínházi 
bérlet keretében láthatták a gyerekek a Griff Bábszínház előadásában.  
Eladott jegyek száma: 365 darab 
 
November 28. Adventi koszorúkészítés 
 
Idén is sokan vettek részt az Adventi koszorúkészítés programon, ahol mindenki elkészíthette a saját 
otthoni díszét. A gyerekek mellett felnőttek is szívesen bekapcsolódtak a programba. 
 
December 24. JátszóKapu – Jézuska-várás 
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is Adventváró Játszóházzal kezdjük meg a téli szezont, ahol a 
családok elkészíthetik az adventi koszorújukat. 
15:00  órától „Pásztorjáték” címmel - a Glória Színjátszó Kör misztériumjátékát nézhették meg.  
 
Ifjúsági programok 
 
Április 18. Salander Dorina közönségtalálkozó 
 
A TV2 Exatlon című műsorában szereplő szentgotthárdi lánytól sokan kérdeztek a műsorban szerzett 
élményeiről és az ott ért sérüléséről is mesélt a rajongóinak. A családias hangulatú beszélgetés után 
sokak örömére lehetőség volt közös kép készítésére is. 
 
Június 3. Ifjúsági Nap 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa szervezésében került 
sor az idei Szentgotthárdi Ifjúsági Nap megszervezésére 2019. június 3-án. 
 
Szeptember 22.  " Mozdulj Szentgotthárd! " - Városi Sportnap 
 
Városunk az idei évben is csatlakozott Európa legnagyobb közlekedéshez kapcsolódó kampányához 
az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat minden évben szeptember 16–22-ig tart. A heti 
programokat a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda a Pannonkapu Kulturális Egyesület és 
Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezték.  
Szeptember 22-én az Autómentes nap reggelén az Arany János ált. iskola környékén ajándékkal 
kedveskedtünk a kerékpárral és gyalogosan érkezőknek. Szintén ezen a napon volt a Városi Sportnap 
is, ahol délután pedig a városlakókat és az iskolásokat várták a szervezők. A délután programja: TRX 
bemutató, spinning, gerenctorna, alakformáló torna, zumba illetve további sportágak. A délután 
sztárvendége Szentgyörgyi Rómeó izzasztó edzést tartott a résztvevőnek.  
 
November 07. Pályaorientációs nap 
 
Az Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködve a helyi továbbtanulni vágyó 
fiataloknak lehetőséget biztosított, hogy helyben tájékozódhassanak a témával kapcsolatban. 
Délelőtt a Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző tartott tájékoztatót a továbbtanulással 



 
 

kapcsolatban (jelentkezés,többletpontok,érettségi,stb.)majd "workshop": egyetemek és főiskolák 
bemutatkozása az aulában. 
 
 
Felnőtt színházi előadások, irodalmi estek, könyvbemutatók:  
 
Ebben az évben több színházi előadást hoztunk Szentgotthárdra, azzal a nem titkolt céllal, hogy a 
következő évben visszavezetésre kerülhessen a szentgotthárdi színház bérlet. A színházi előadásokat 
terembérletes konstrukcióban tudtuk megvalósítani. A jegyeladások azonban azt támasztják alá, hogy 
Szentgotthárdon van igény az előadásokra.  
 
Január 14. Az Asszony körbe jár- Pesti művészszínház  
Eladott jegyek száma: 237 darab  
 
Szeptember 28. Padlás- Magyarok Dalszínháza 
Eladott jegyek száma: 254 darab  
 
Október 18. Csárdáskirálynő-Pódium színház 
Eladott jegyek száma: 163 darab  
 
November 08. Egy csók és más semmi –Gyarmati színjátszók 
Eladott jegyek száma: 98 darab  
 
November 22. Boldog születésnapot-avagy hatan pizsamában-Fogi Színház 
Eladott jegyek száma: 218 darab  
 
Irodalmi előadások 
Aporfi László nyugalmazott középiskolai tanár, a város díszpolgárának előadásai 
 
Január 16. Petőfi Sándor családi és tájversei  
Március 20. Arany János balladái 
Április 16. Ady Endre versei 
Május 08. Radnóti Miklós versei 
Október 16. Tóth Árpád versei 
November 20. Juhász Gyula versei 
December 18. Kosztolányi Dezső versei 
 
 
Komolyzenei koncertek  
 
Filharmónia előadások 
 
Március 29. Szimphonikus zenekar 
 
Április 24. Full Moon acapella 
 
November 13. MÉZ ír népzene 
 
 
Hangversenybérlet 
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös sorozatában 
következő koncerteket hallgathatták meg az érdeklődők. 



 
 

 
Február 25.  17.30 órai kezdettel Németh Andrea és Németh Viola gordonka-zongora kamaraest 
Eladott belépőjegyek: 24 darab 
 
Március 11. "Hazám, hazám te mindenem" Czikora István László, Clementis Tamás, Tóth Viktor 
Eladott belépőjegyek: 35 darab 
 
Április 07.  Capella Savaria Kamarazenekar Haydn Est 
Eladott belépőjegyek: 65darab 
 
Május.21. Capella Cantorum Savariensis: Természetről ének – szóban  
Eladott belépőjegyek: 26 darab 
 
Eladott bérletek száma: 34 darab 
 
 
Április 21. Húsvéti fúvóskoncert 
Szentgotthárdon hagyomány, hogy húsvétvasárnap fúvóskoncerttel kezdi az évadot a Szentgotthárdi 
Fúvószenekar és hagyomány az is, hogy fúvósbállal zárják az ünnepet. A Széchenyi iskola 
tornacsarnokában Rápli Róber karnagy vezetésével adtak sikeres koncertet szépszámú közönség előtt 
 
Június 16. Nyárköszöntő hangverseny 
A hagyományosan a Szentgotthárd Énekegyesülettel közös szervezésben rendeztük meg, 
nyárköszöntő hangversenyünket.  
 
Augusztus 24. Somló Banda koncert 
Az 1Úton zarándoknap keretében került sor a Somló Banda koncertjére, mely felemelő lezárása volt a 
napnak.  
 
December 15. Karácsonyi hangverseny 
Immár ötödik alkalommal szerveztük meg a szentgotthárdi Kórusok Karácsonyi Hangversenyét 
december 15-én, a Színházban. 
A hangversenyen fellépő kórusok a fellépés sorrendjében: Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, 
Békefi Antal Népdalkör, Rábafüzesi Német Asszonykórus, Nagyboldogasszony Plébánia Templomi 
kórusa, Szivárvány Kórus, Magyarországi Szlovének Szövetségének Kamara kórusa, Szentgotthárd 
Város Vegyeskara. A hangverseny kezdetén Bodorkós Imre plébános köszöntötte a résztvevőket, 
majd a kórusoktól, a maguk stílusában hallhatunk, szebbnél szebb karácsonyi dallamokat. 
 
 
Tematikus rendezvények 
 
Gotthárdiak a nagyvilágban 
 
Április 23.  Thaiföld – Pintér Bettina 
 
Október 09. Tunézia- Horváth Tibor és Horváth Tiborné 
 
November 06. Szentpétervár –Frank Róza és Kovács Buna József 
 
Vallási jellegű előadások 
 
Március 27. Heiter Róbert Gottfried elődása- "Aki a rejtekben is lát... " - a böjti fegyelemről és 
hagyományokról 



 
 

 
Április 17. Heiter Róbert Gottfried elődása- "A húsvéti csoda"  
 
 
Szeptember 16-22. Mobilitási hét 
 
Szeptember 16.  Nordic Walking túra és Latin zumba 
 
Szeptember 17. Senior örömtánc 
 
Szeptember 18. közös futás Koszár Zsolttal 
 
Szeptember 19.  Erdei túra: Színház- Brenner kápolna- Hársas tó 
 
Szeptember 21. Városi Sportnap 
 

 
Nagyrendezvények 
 
Június 19 - június 23. Szerelmesek Fesztiválja 
Az 5 napos rendezvény keretein belül a fiatalabb és idősebb korosztály is megtalálhatta a magának 
tetsző programokat. 
A fesztivál első napján, szerdán a Színházba nézhette meg a nagyérdemű a Kaposvári Roxínház 
előadásában az olasz slágerekkel és nevetéssel teli Anconai szerelmesek című darabot. 
Pénteken folytatódtak a programok, volt sanzonest a Refektóriumban, Valami csaj(ok) előadás a 
Színházban, majd Fourtissimo koncert, Conga show és Disco a Várkertben. 
Szombaton a rossz idő miatt a Thália Tanoda előadása utána a Pa-dö-dő koncertje is a Színházban 
került megrendezésre. A Várkertbe tervezett esti programok, így a Soulwave koncert és az utcabál is 
az egész napos eső miatt elmaradtak.  
Vasárnap kora délutántól Danó Éva várta a jósoltatni vágyókat, majd Lakatos Levente íróval 
találkozhattak az érdeklődők. A szeszélyes időjárás miatt a Színházban tombolhattak a gyerekek 
a  Kakaó koncertjén, majd Vujity Tvrtko Túl minden határon című előadására telt meg a nézőtér. A 
rendezvény utolsó koncertjét a Zenevonat adta a Várkertben, majd tűzijáték zárta a fesztivált. 
 
Július 5-6 Hopplá Fesztivál 
 
A XXX. jubileumi Hopplá Fesztivál tömegeket mozdított meg. 2019 fő fellépője a Kowalsky meg a 
Vega volt, de mellettük nem kisebb zenekarok léptek fel, mint a Karthagó, az Auróra vagy az AWS. 
Természetesen a helyi zenekarok is lehetőséget kaptak a fellépésre.  
 
 
Július 25-27. Szentgotthárdi Történelmi Napok 
 
Csütörtökön két kiállítás nyitotta meg kapuit: a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
előterében, Szentgotthárd Egészségügye és a Színház aulájában Hadsereg a Vasfüggöny mögött 
címmel.  
Pénteken a hagyományokhoz híven hintós kikiáltó járta a város utcáit, majd „Kardok, pajzsok, 
páncélok” középkori felszerelés, viselet és fegyverbemutatót, Solymászbemutatót és hastáncosokat is 
láthatott a nagyérdemű a Várkertben.  Mindezek mellett kipróbálhatták az íjászatot is. Ezek után 
következett a várva várt jelmezes felvonulás, melyet idén a Városi Fúvószenekar kísért. Az estét a 
Honeybeast zenekar színesítette, majd fergeteges tűzzsonglőr show zárta a programot.  
Szombaton íjászverseny, fazekas foglalkozás és lovagoltatás mellett bábelőadás várta a gyerekeket. 
Sajnos az előadás alatt már elkezdett esni az eső, de szerencsére ez senki kedvét nem szegte.  A 



 
 

Holdviola zenekar koncét elfújta a vihar, de amint elhárítottuk a károkat a program 
folytatódott.  Tizenhetedszer is győzedelmeskedtek a császári seregek a törökök felett a 
szentgotthárdi csatában. Az éjszaka folyamán DJ Troll táncoltatta a közönséget.  
 
 
Augusztus 20. 
 
Az államalapítás ünnepének napja a Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéjével indult a 
Nagyboldogasszony templom előtt, amit szentmise követett, ahol átadták a városi kitüntetéseket. 
A kulturális műsorok délután kezdődtek a Várkerti szabadtéri színpadon. Az első fellépő Jambo Jani 
volt, őt követte Sláger Tibó, aki a legismertebb mulatós dalok szerzője. A zenés produkciók után a 
Gersekaráti Kötélugró Diák Egyesület műsora következett, majd a szentgotthárdi Presidance TSE 
fiatal táncosai szórakoztatták a nézőket. A nap utolsó fellépője a 3+2 zenekar volt, majd az estét 
látványos tűzijáték zárta. 
 
 
Szeptember 11. Zöld Szentgotthárd 
 
Szeptember 11-én került megrendezésre a Várkertben a már évek óta hagyománnyá vált Zöld 
Szentgotthárd rendezvényünk. 
Az idei Zöld Szentgotthárd keretein belül Családi Vadásznap, Birka Ünnep és Nyeregbe Nyugat 
programok is megrendezésre kerültek. A helyi vadásztársaságok előadással, bemutatókkal, 
vadételkóstolóval adtak bepillantást az érdeklődőknek a vadászok életébe. 
Lehetőség volt a nap folyamán lovagolni, kocsikázni, íjászkodni, mesét hallgatni és kézműveskedni is. 
 
 
2019.11.29-12.21 Gotthárdi Advent 
 
November 29-30 
A Napraforgó színjátszókör irodalmi műsora nyitotta meg a a 2019. évi Gotthárdi Adventi 
programokat. Este fergeteges hangulatú koncertet adott a Tuzsu Junior Trio. Másnap a Városi 
Fúvószenekar által csendültek fel karácsonyi dallamok. Őket követte Polgár Patrik és Kóbor Zsóka . 17 
órakor Bodorkós Imre atya meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún. Az estét Kabai Alex 
énekes zárta.  
 
December 6-7 
Mikulás napján adott műsort az Arany János Általános Iskola , és a Gold Zenekar. Ezután érkezett a 
Mikulás, aki a gyerekeknek osztogatott szaloncukrot, mindenki nagy örömére. Az esti programot 
Jambo János zenéje tette felejthetetlenné.  A második adventi gyertya meggyújtására is sor került, 
előtte elgondolkodtató beszédet mondott Kaszás Csaba atya. A hétvége zárásaként Varga Bence 
akusztikus koncertjét hallhatta a nagyérdemű. 
 
December 13-14 
Ebben a két napban a helyi csoportok szórakoztatták az érdeklődőket. Itt volt a Kipp Kopp csoport az 
óvodából, a Takács Jenő AMI Zeneiskola énekkara és citerásai, a Széchenyi István Általános Iskola 5. 
osztálya, a Rozmaring tánccsoport és a Szivárvány kórus. A harmadik adventi gyertyát Kaszás Csaba 
atya gyújtotta meg. A szombat estét a Greenin zenekar tette színessé. A rossz időjárás miatt elmaradt 
Skultéty Rita minimal akusztik előadása, amit hamarosan pótolni fogunk.  
 
December 20-21 
Műsort adott a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Players és a Smooth Art zenakar.  A szombati 
programok a rossz időjárás miatt elmaradtak, de zeneszó mellett sor került Bartakovocs Andrea 
képviselőasszony által a negyedik gyertya meggyújtására az adventi koszorún.  



 
 

 

Civil szervezetekkel, intézményekkel közös szervezésű programjaink 
 
 
Május 1. 
 
A Színház környékén vásárosok várták a nézelődni vágyókat, a színpadon pedig folyamatosan 
váltották egymást a fellépők. Legelőször a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub lépett fel, majd a 
Senior Örömtánc, őket követte a Szentgotthárd Város Fúvószenekara, majd egy kisebb szünet után 
Matyi és a Hegedűs fokozta a hangulatot. 19.00 órától az Orfeum Vándorszínpad előadásában 
hallgathatták meg Kalocsai Zsuzsannát és Bálint Csabát az érdeklődők, majd Jambo Jani zárta a napot. 
A Civil Fórum által meghirdetett főzőversenyen finomabbnál finomabb répás ételeket főztek a 
csapatok, de a Civil Fakanalat végül az Ének Egyesület nyerte el. 
Kistérségi Forgatag 
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 14. alkalommal rendezte meg a 
májusfa kitáncolással egybekötött kistérségi forgatagot június 15-én délután. Az idei rendezvény 
meghívott vendégtelepülése Kétvölgy volt. 
A májusfa kitáncolása után a Színházban folytatódott a program, ahol számos művészeti csoport 
előadását tekinthették meg az érdeklődők. 
 
CISZEBAT 
Élénk érdeklődés mellett zajlott le a XIX. Civil Szervezetek Baráti Találkozója, amelynek keretében 
idén A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány vehette át az Év Civil Szervezete Díjat.  
Csörnyi Zoltánné, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a megjelenteket, majd Kovács Márta Mária 
önkormányzati képviselő, a Szentgotthárdi Civil Fórum titkára osztotta meg gondolatait az 
érdeklődőkkel. Elmondta, hogy a civil szervezetek számos területen színesítik a város életét, és 
biztosította az egyesületek képviselőit, hogy a továbbiakban is számíthatnak a Civil Fórum és az 
Önkormányzat segítségére is. Nagy Krisztina, a Vas Megyei Civil Információs Centrum szakmai 
vezetője tájékoztatta a hallgatóságot a civileket érintő újításokról, majd pedig a képviselő-testület 
megjelent tagjai beszéltek - a városi civil élethez is kapcsolódó - elképzeléseikről. Labritz Béla 
alpolgármestertől, valamint Kovács Márta Mária, Dr. Haragh László, Dömötör Tamás és Bartakovics 
Andrea képviselőktől kérdezhettek is közönség soraiban ülők.  
Ezt követően Labritz Béla alpolgármester átadta az Év Civil Szervezete Díjat A Szentgotthárdi 
Muzsikáért Alapítvány részére példaértékű és kiemelkedő szakmai munkájuk, valamint Szentgotthárd 
kulturális és civil életében kifejtett tevékenységük elismeréseként. A díjat Kardos Melinda, az 
alapítvány leendő elnöke vette át, aki be is mutatta a szervezet tevékenységét.  
A délutánt egy kis vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel zárták. 
 
 
Diabétesz Világnap 
 
A diabétesz világnapján ünnepelte a szentgotthárdi Diabétesz Klub a 20 éves fennállását. A 
Színházban tartott eseményen a köszöntők mellett kulturális műsor és Dr. Birtha Gyöngyike 
„Diabétesz és család” című előadása várta az érdeklődőket.  
 
 
Egészséghez kapcsolódó programok, előadások 
Az Egészségfejlesztési irodával közösen szerveztünk az év folyamán programokat.  
 
Április 6. Családi Egészségnap 



 
 

Egy egész napos program keretében vártuk a családokat, akik tenni kívánnak az egészségük 
megőrzése érdekében. Egészségügyi szaktanácsadás, előadások, gyermekprogramok és egyéni 
tanácsadások és várták az érdeklődőket.  
 
május 3.  

Dr. Lovász Barbara és Dr. Svébis Márk – Semmelweis Egyetem – „Amit eszel azzá leszel” Az életmód 

és a tápcsatornai betegségek kapcsolata, gyakori tápcsatornai betegségek 

 

május 28.  

Werderits János business és life coach – Egészséges útvonalak a stressz és a konfliktusok terepén 

 

október 2. Dr. Hadarits Ferenc PHD Markusovszky Egyetemi oktatókórház Központi Laboratórium 

osztályvezető főorvos – A daganatokról. A megelőzéstől a gyógyításig 

 

október 10.  

Dr. Krekó Kata klinikai szakpszichológus – A lelki egészség jelentősége, a testi jóllét és a megelőzése 

tekintetében 

 

október 17.  

Dr. Kecskés László Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészet Osztályvezető főorvos  - 

Légúti betegségek kockázati tényezői  

 

november 27.  

Dr. Miklós Egon főorvos előadása – Agyi érbetegségek és megelőzéseinek aktuális kérdései 

 

december 3.  

Dr. Varga Ferenc háziorvos és gasztroenterológus szakorvos – Miért fontos a vastagbélszűrés?  

 
 

Ünnepekhez kötődő programok 
 
Március 15. 
Augusztus 20. 
Október 23.  
 
 
 

Kiállítások 
 
Március 14 – március 20. Rajzpályázat kiállítás 
Március 27 - április 23.  Színházi Világnapi kiállítás 
Április 26 – május 20. Csuk Ferenc festményei 
Május 27 – június 8.  Japán fotókiállítás 
Július 25 - augusztus 14. Hadsereg a vasfüggöny mögött 
Szeptember 09 - október 20. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kiállítása 
Október 8 - október 22. Építészeti Biennálé 
Október 22 – október 24 1956 akkor és most..hírlapok és fotók 
Október 25 - November 30 Fotóklub évértékelő kiállítás 
December 14 - December 22 Édes utcák-mézeskalács kiállítás 
 



 
 

 
 

Művészeti csoportok  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
1.1. Fellépések, programok 2019-ban: 
Március 2. – Rönkhúzás, Szakonyfalu; 
Március 14. – Koszorúzás, Szentgotthárd; 
Április 21. – Húsvéti nagykoncert és bál, Szentgotthárd; 
Május 1. – Térzene, Szentgotthárd; 
Június 8. – Fúvóstalálkozó Szentgotthárdon és Csörötneken; 
Június 22. – Térzene, Apátistvánfalva; 
Július 20. – Tűzoltónap, Szakonyfalu; 
Július 26. – Szentgotthárdi Történelmi Napok, felvonulás; 
Augusztus 20. – Ünnepi térzene, Szentgotthárd; 
Szeptember 14. – Szentgotthárdi Vadászati Évadnyitó, térzene; 
Szeptember 21. – Csepregi Szüret, felvonulás, térzene; 
Szeptember 28. – Kőszegi Szüret és fúvóstalálkozó; 
November 30. – Szentgotthárd, adventi fellépés. 
Az év során az egyesület két közgyűlést tartott, a hivatalos éves közgyűlést (beszámolókkal) tavasszal, 
az évzáró közgyűlést a decemberi utolsó zenekari próba keretében. 
A zenekari egyesület elnöksége havi-kéthavi rendszerességgel tartott megbeszéléseket. 
Zenekari próbák hetente egy alkalommal, jellemzően péntek este voltak (a színházi programok miatt 
időnként szombaton és vasárnap.) A húsvéti nagykoncert előtt sűrített próbákat tartottunk, ellenben 
augusztusban 3 hetes szünetet tartottunk a nyaralások, pihenés okán. 
 
1.2. Szakmai munka 
Az év első felében, a húsvéti koncertig az új repertoárt tanultuk, amit tavasztól őszig (a kulturális 
főszezonban) több ízben és helyszínen bemutattunk. Ősszel pedig elkezdtük a készülést a 2020-as 
évadra. Minden évben megtanulunk egy új, egy-másfél órás repertoárt, mivel a közönség is vágyik az 
új számokra és a zenészek is kikövetelik a folyamatos megújulást. Ahogy korábban, úgy 2019-ben is 
igyekeztem változatos zenei programot összeállítani, amiben megtalálhatók a klasszikus fúvószenék 
mellett a modern populáris zenei átiratok is. A repertoár összeállítását a zenekari tagsággal karöltve 
végeztem, gyakran a zenészek javaslatára tanultunk és tanulunk meg egy-egy új számot. 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
 
A kórus 2019-re tervezett programjai a nyárköszöntő hangverseny, a zene világnapi kórustalál-kozó, 
az adventi és karácsonyi koncertek voltak. A nyárköszöntő hangversenyt június 16-án tartottuk a 
refektóriumban a Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttessel és a zeneiskola hangsze-reseivel közösen. 
Sajnálatos módon elmaradt az őszi kórustalálkozó, mivel a két meghívott kórus lemondta a 
szereplést. Tervben van az idei évre ennek a kórustalálkozónak a megszervezése tavasszal, a 
zalaegerszegi Városi Vegyeskarral közösen, ennek egyeztetése még zajlik. November 30-án 
Rábakethelyen énekelt a kórus az adventi gyertyagyújtás alkalmából. Dec-ember 15-én immár 
negyedeik alkalommal rendeztük meg 7 szentgotthárdi kórussal közösen karácsonyi 
hangversenyünket, ezúttal a színházban. Ebben az évben először közreműködött a MSZSZ 
kamarakórusa. 
 
 
Szentgotthárdi Fotóklub  
Klubvezető: Tátrai István  



 
 

 
A SZENTGOTTHÁRDI FOTÓKLUB 2019-ben három új taggal bővült. A klub 2019-es évben is aktívan 
részt vett a város kulturális életébe.   
Munkánk irányvonala: civil szervezetekkel való folyamatos kommunikáció, külsős csoportokkal való 
kapcsolat felvétel. 
 
• Részt vállalatunk a város által szervezett rendezvények munkájában  
• Megörökítettük Csatafutást  
• Krobotekben (Ausztria) a Nagyfalvi Fotóklubbal folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot 
Klubunk tevékenységét az éves foglalkozási terv mentén szerveztük  
• A fotóklub közösen több modell fotózáson vett részt 
• A klub tagjaival közösen egymást segítve kisebb fotózásokat szerveztünk 
• éves munkáinkat  November 30-án megnyitott évértékelő kiállításon mutattuk be nagy 
sikerrel. A megnyitón városunk közönsége mellett részt vettek  a Sárvári klub képviselői is. 
Fejlesztés: 
• A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Polgármesteri Hivatal támogatásának köszönhetően 
saját stúdió – felszerelést sikerült fejlesztettük. 
 
 
 
Szivárvány kórus  
Kórusvezető: Szabó Elekné  
 
Kórusunk 2010-ben alakult a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület tagjaiból azzal a céllal, hogy a megyei Idősek Világnapja rendezvényen részt 

vegyen. A kórus azóta is működik 25-30 taggal.   

2013. óta Pannon Kapu Kulturális Egyesülethez tartozunk. Az egyesület biztosít számunkra helyet, 

próba és szereplési lehetőségeket, bár a Színház rossz zongorája miatt gyakran a Refektóriumban 

próbálunk. Pénzügyileg: A befizetett tagdíjakat és az esetenkénti Önkormányzati támogatásokat is a 

PKKE kezeli. A csoportot karnagyi tiszteltdíj nélkül vezetem.  A zongorakísérőnk 2012 óta Dzsida 

Péter, aki az év folyamán Bükre költözött, mert a munkahelye Sajtoskálon van. Azóta az időközi 

próbákés szereplések alkalmával az útiköltségét a kórus tagjából fizetjük. A próbákat heti 

rendszerességgel csütörtökönként tartjuk. Folyamatosan bővítjük a repertoárunkat. Részt veszünk 

helyi és megyei rendezvényeken. Ha lehetőségünk van rá szívesen veszünk részt országos 

rendezvényeken is, 2019-ben ilyen nem volt.  

Kórusunk műfaja sokszínű: Népdalok, a magyar és a világ könnyűzenei gyöngyszemei, 

filmzenék és musical részletek, egyházi ünnepekhez tartozó művek ( pl. karácsony).  

2019. év fellépései 

  

1./ Június 15. Csepreg XVII. Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozója 

2./ Június 21. Szentgotthárd, Idősek otthona 

 

3./ szeptember 20. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 25. évfordulója alkalmából 

rendezett gálaműsor 

 

4./ szeptember 25. Herczeg János 100 éves születésnapja 

 

5./ december 14. Gotthárdi Advent 

 



 
 

6./december 15.  Karácsonyi hangverseny 

 

 

Galagonya Szívklub 
Klubvezető: Keserüné Becker Ibolya 
Január:  
 Az éves program előkészítse 
 
Február: 
A Vend vidék farsangi szokásnak a rönkhúzás hagyományának felelevenítése 
előadó: Szepesiné Fiusz Erika 
megemlékezés a Holokausztról az évforduló alkalmából  
előadó: Kovács Istvánné 
  
Március:  
A Nőnap megünneplése és a március 15-i események felelevenítése 
A környezetszennyezés hatásairól tartott előadást Mészárosné Németh Irénke  
 
Április:  
Bekapcsolódtunk a Móra Ferenc Városi Könyvtár Költészet Napi versmaratonjába 
a Víz Világnapja alkalmából részt vettünk egy érdekes előadáson a Refektóriumban 
 
Május:  
Kirándultunk vonatta Tatára, ahol gazdag programkínálat és érdekes látnivalók vártak minket 
„Amit eszel, azzá leszel” címmel tartott orvosi előadást dr Lovász Barbara és Svébis Márk 
 
Június:   
Kerékpáros túra a Hársas-tóhoz, majd séta a tó körül. A klub nőtagjai felköszöntötték a klub 
férfitagjait Ivó-nap alkalmából. 
 
Szeptember:  
A Szív Világnapja alkalmából szakmai kirándulást tettünk a vasi Kneipp útvonalon. Útitársaink voltak a 
Harmónia klub, a Diabétesz Klub, valamint a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének tagjai is.  
 
Október: 
Grúziai utazási élménybeszámolót tartott Tóth András, Tóth Barbara és barátjuk. Ajándékba grúz teát 
hoztak nekünk, melyet közösen elkortyolgattunk.  
 
November:  
A Rákóczi-év alkalmából klubtagunk, Juhász Sándorné osztotta meg velünk útiélményeit. 
 December:  
Tekézéssel és évzáró vacsorával zártuk az évet.  
 
 

Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 
2019-ben számos kisebb-nagyobb közös rendezvényt valósítottunk meg szentgotthárdi 
intézményekkel, civil szervezetekkel. Valamennyi szervezettel, csoporttal jó a kapcsolatunk, számos 
alkalommal kínáltunk nekik szereplési, fellépési lehetőséget saját programjainkon. A kölcsönösség 
meg van, hiszen más rendezvényeken szívesen segítenek tagjaik nekünk.  
Az év folyamán 21 szentgotthárdi szervezet, intézmény, egyesület vette igénybe ingyenesen a 
színházat a rendezvényeik, próbáik megtartásához, vagy működött közre programjainkon:  



 
 

- Arany János Általános Iskola 

- Békefi Antal Népdalkör  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

- Diabétesz Klub  

- Harmónia Egészségvédő Kör  

- Magyarországi Szlovének Szövetsége  

- Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete  

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete  

- Óvoda  

- Partium Művészeti Iskola  

- Polgárőr Egyesület 

- Rozmaring Tánccsoport  

- Szentgotthárdi Civil Fórum  

- Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda  

- Szentgotthárd Énekegyesület  

- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  

- SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája  

- Takács Jenő AMI  

- Városi Gondozási Központ  

- Vörösmarty Mihály Gimnázium  
 
 

IDEGENFORGALOM 
 
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül 1 fő rendelkezik idegenforgalmi ügyintéző 
végzettséggel.  
Társalgás szinten minden kolléga beszél angol vagy német nyelven. A város és a környék 
nevezetességeit mindenki jól ismeri.  
A Színház épületét igény esetén –történetével együtt –bemutattuk, de ha a város teljes bemutatása 
volt a kérés, azt is megoldottuk.  Az idei évben megoldottuk Szép Renáta segítségével a 
Kolostorépület bemutatását is.  
Ügyeltünk arra, hogy a Színház aulájában folyamatosan kiállítás, a rendezvényekhez, évszakhoz, 
ünnepekhez illő dekoráció legyen.  
A város intézményeivel folyamatos kapcsolatot tartottunk, egyeztettünk a turisztikai feladatokkal 
kapcsolatban, illetve kölcsönösen segítettük egymást programok, rendezvények népszerűsítésében.     
 
A látogatóközpont nyitva tartása és működése 
 
A színház épületében működő Turisztikai Információs Látogatóközpont hétfőtől péntekig  8.00 – 
16.30-ig és a rendezvények idején áll az érdeklődők rendelkezésére. 
A Látogatóközpont tevékenységét továbbra is jól mutatja az a statisztika, melyet egész évben 
gondosan vezetünk látogatóinkról. A betérőket nemcsak szám szerint, hanem nemzetiség szerint is 
külön vezetjük. Ebből látszik, hogy a külföldi turisták száma egyre emelkedik, és majdnem eléri a 
belföldi turisták számát.  
Általánosságban elmondható, hogy a nyári idegenforgalmi szezon lezárulása után csökken a 
látogatóközpontba betérő turisták száma, de nem olyan mértékben, mint a korábbi években.  
Megfigyelhető továbbá, hogy a nyári szezonban kiemelkedő a látogatottság, köszönhetően a nyári 
nagyrendezvényeknek (Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok). 
 
A látogatók száma havi lebontásban 



 
 

 
HÓNAP BELFÖLDI KÜLFÖLDI ÖSSZESEN 

Január 32 43 75 

Február 29 106 135 

Március 31 61 92 

Április 32 87 119 

Május 112 79 191 

Június 70 54 124 

Július 67 75 142 

Augusztus 165 59 224 

Szeptember 91 63 154 

Október 59 48 107 

November 53 45 98 

December 60 33 93 

ÖSSZESEN 801 753 1554 

 
 
+Egyéni látogatók Csoportos látogatók 

2019. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 

Január 32 30 12 1 - - - - 

Február 29 44 21 13 - 16 - 12 

Március 31 44 9 8 - - - - 

Április 32 35 - 22 - 30 - - 

Május 112 37 17 25 - - - - 

Június 70 23 13 18 - - - - 

Július 67 29 27 19 - - - - 

Augusztus 165 32 27 - - - - - 

Szeptember 91 20 28 15 - - - - 

Október 59 27 8 13 - - - - 

November 53 18 16 11 - - - - 

December 60 15 10 8 - - - - 

Összesen 801 354 188 153  46  12 

 

Egyéni látogatók  

2019.01.01- 2019.12.31 

Csoportos látogatók  

2019.01.01- 2019.12.31 

1496 58 

 
A 2019-ben végzett tevékenységek 
 
Rendezvényeinket többféleképpen is népszerűsítjük: plakátokat helyezünk ki a városban, e-mail 
címlistánk alapján küldjük az érdeklődőknek, és a médiáknak. Minden hónapban készítünk havi 



 
 

programajánlót papíralapon is, melyet a Látogatóközpontban, a színházban, a könyvtárban és az 
Önkormányzat épületében helyezünk el. Ezeket sokan keresik és viszik magukkal.    
Minden általunk készített plakáton, programajánlón, illetve e-mailben is megjelentetjük az Egyesület 
logóját annak érdekében, hogy egységes arculatot alakítsunk ki.  
 
A Látogatóközpont kínálata 
 
Ingyenes kiadványok:  
Szentgotthárd 
Hello Szentgotthárd 
Kerékpárútvonalak 
Turistaútvonalak 
Szlovén Rába-Vidék térkép 
Őrségi Nemzeti Park látogatóhelyek 
A szállásadók kiadványai 
 
További kínálatunk: 
Könyvek: 
Kincseket rejtő közösség 
Elveihez hűen 
15 év csatafutás 
Rábafüzes és a Hianzek 
A pedagógus Aporfi házaspár 
Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen 
A mi forradalmunk 
Az én városom Szentgotthárd 
Gesta Hungarorium 
Itt-Hon 
Kutyaszív szeretet 
Magyarok kincsestára 
Nemzetközi művésztelep 
Öröm ABC 
Őrségi hangulatok 
Szentgotthárd könyv 
Szentgotthárd és Rába-vidék 
Vasi,Zalai parasztételek 
VMN Almásy László 
VMN Hollán Ernő 
 
Kaland és Játék, gyertyák, képeslapok és ajándéktárgyak.  
 

 
 
                                                                                                            Hrabovszky-Orth Katinka 
                                                                                                     Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
 
 
Szentgotthárd, 2019. január 23. 
 
       
       
  



 
 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

 
 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 
Tel/Fax: +3694/554-106 

E-mail: info@pannonkapu.hu 

 
 
 
 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2020. évi munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. január 27. 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja 2020-ban 
 
 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 
2. Az intézmény gazdálkodása 
3. Közművelődési tevékenység, bővítése, minőségi javítása 
4. Az együttműködések feltérképezése, bővítése 
5. Idegenforgalmi tevékenység  
6. Marketing feladatok hatékony ellátása  
7. Rendezvénynaptár 
8. Művészeti csoportok, klubok munkaterve 
9. Idegenforgalmi munkaterv 

 
 
 
 
 

Munkatervi feladatok 2020-ban 
 

1.  A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 
 

 1.1.  A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése  
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a SZET Kft. karbantartási terve 
alapján és beruházások elvégzése.  

 3-4 öltöző közötti folyosó tisztító festése 

 színházterem tisztító festése 

 Látogatóközpont tisztító festése 

 Látogatóközpont fűtési rendszerének kialakítása   

 színházteremben a nézőtér feletti lámpasor megjavítása 

 1-2 öltöző közötti folyosón a járólap cseréje 

 rágcsálóírtás 

 ablakok átnézése 
 

Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
1.2.:  Szükséges eszközök beszerzése  

 2 db laptop beszerzése 

 1 db színes nyomtató beszerzése  

 büfében asztalok és székek cseréje 

 mobiltelefonok cseréje 
Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
 
 
1.3.  Beruházások 



 
 

 informatikai rendszer teljes körű karbantartása és fejlesztése 

 nézőtéri székek cseréje 

 színházterem hang és fénytechnikai fejlesztés 

 kültéri rendezvények hang és fénytechnikai fejlesztése   
Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.4.Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat 
Határidő: május 31.    
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka    
 
1.5.Tűz- és Munkavédelmi jogszabályokhoz tartozó aktuális feladatok  
Határidő: folyamatos     
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
            Tóth Béla      
 
1.6.Technikai eszközök, berendezések állagának megóvása és folyamatos karbantartása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.7. A számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása - 
keretszerződés keretében  
Határidő: folyamatos   
Felelős: Puskás Gergő    
 
1.8. Pénztárgép karbantartása  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Soós Enikő  
 
1.9. Selejtezés elvégzése  
Határidő: május 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Pap Eszter 
 
1.10.  Munkaszervezet  
Főállású elnök és munkaszervet vezető: 1 fő   
Művelődésszervező és pénzügyi munkatárs: 1 fő 
Kulturális munkatárs: 1 fő  
Kormányhivatal munkaerő-piaci támogatásával 1 fő adminisztrátor munkakörben. 
Ügyintéző munkatárs: 1 fő 
 
Technikus alkalmi megállapodással 
Takarítónő: 1 fő ( kormányhivatal munkaerő-piaci támogatással ) 
Munkaköri leírások aktualizálása, orvosi alkalmasság érvényességének ellenőrzése  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.11.Művészeti csoportok, klubok vezetőivel kommunikáció, egyeztetés, szakmai segítés 
 Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 



 
 

 
1.12. Közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása, koordinálása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Kóborné Kocsis Viktória 
  

2. Az Egyesület gazdálkodása 
 
 
 
2.1. Az Egyesület költségvetésének tervezése, egyeztetés az elnökséggel, közgyűléssel, 
pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-
rendszerben  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Soós Enikő 
 
2.2. A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, 
pályázati források, szponzori támogatások keresése  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Soós Enikő 
 
2.3. Az Egyesület gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi, adminisztratív teendők ellátása, 
folyamatos kontrollja  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka ,Soós Enikő  

 
 

3.Közművelődési tevékenység, bővítése, minőségi javítása 
 

 
3.1.Az éves beszámoló, munkaterv elkészítése  
Határidő: február 10.  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Pintér Regina , Soós Enikő, Kóborné Kocsis Viktória 
              
 
3.2.A szakmai területek felelőseinek kijelölése, rendezvények, programok szervezése 
Gyermekprogramok, ifjúsági programok:  
Felelős: Pap Eszter 
Felnőtt színházi előadások, nagyrendezvények, ismeretterjesztő és egyéb programok:  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória 
Hangversenyek, koncertek, ünnepek:  
Felelős: Soós Enikő  
Kiállítások:   
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
Határidő: február 10.  
 
3.3. A programok, rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, koordinálása, éves 
rendezvénynaptár aktualizálása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Pintér Regina, Soós Enikő, Kóborné Kocsis Viktória  



 
 

           
 
3.4. Az Egyesület művészeti csoportjaival munkaterv egyeztetése, folyamatos koordináció 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 
 
3.5. A munkaszervezet tagjainak szakmai felkészültségének biztosítása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
   
 
 

4. Az együttműködések feltérképezése, bővítése 
 
 
4.1. Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés az Ifjúsági Tanáccsal, óvodákkal, 
iskolákkal  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória 
   
4.2.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés a Civil Fórummal, egyéb civil 
szervezetekkel  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
4.3.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés turisztikai szervezetekkel  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória 
 
4.4.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés partnerszervezetekkel, térségi 
önkormányzatokkal, vállalkozókkal   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
 
 

5. Idegenforgalmi tevékenység 
 

 
5.1.Látogatóközponti feladatok ellátása (aktuális információk, szóróanyagok beszerzése, 
turisták fogadása, honlapok turisztikai információk kezelése  stb.)    
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
           

 
5.2.Látogatóközpont árukészletének bővítése, minőségi termékek beszerzése     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória 

 



 
 

5.3.Önkormányzattal és TDM-mel turisztikai feladatok egyeztetése, Idegenforgalmi 
Cselekvési Tervben foglaltak teljesítése.     
Határidő:2020. folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
 

     6.  Marketing feladatok hatékony ellátása  
 
 

6.1.Programokról, rendezvényekről folyamatos tájékoztatás, hírlevél küldése sajtó felé is     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Soós Enikő, Pintér Regina 
 
6.2. Honlap folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pap Eszter, Pintér Regina 
 
6.3. Facebook oldal folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina  
 
6.4. Plakátok készítése, kifüggesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Pap Eszter  
 
6.5. Havi programajánló készítése, terjesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória   
 
 



 
 

7. RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 

 
IDŐPONT, PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

 

 
JANUÁR 

 
Január 18. Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatója 
Helyszín: Színház 
 

Január 14- Február 3. Fűzy-Molnár Zoltán fotókiállítása Kisfaludy és Károlyi élete képekben 
Helyszín: Színház, aula 

 
Január 27. 18.00 Hangversenybérlet  
Kátai Zoltán énekmondó  „Jersze,emlékezzőnk…” 

Helyszín: Refektórium 
 
Január 22. 17.00  Magyar Kultúra Napja 

Helyszín: Refektórium 

 

 
FEBRUÁR 

 
Február 3- 28. Kiállítás 

Helyszín: Színház, aula 
 
Február 8. 18.00 Hangversenybérlet 

Mód Orsolya és Borbély László gordonka és zongora kamaraest 
Helyszín: Refektórium 

 
Február 8. 17.00 SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközép Iskolája szalagavatója 
Helyszín: Színház  

 
Február 10. Nyugdíjas Farsang 
Helyszín: Színház 

 
Február 12. 17.00  Mikszáth Kálmán novellái és parasztábrázolása 
Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 

Helyszín: Színház, aula 
 
Február 14. 19.00 Luxemburg grófja operett 

Pesti Művészszínház előadása 
Helyszín: Színház 
 

Február 18. 10.00 és 14.00 Mesekapu gyermekszínház  
Napsugár Együttes koncertje  

 Helyszín: Színház 
  
Február 22. Farsang 

Helyszín: Színház 

 
 

 
MÁRCIUS  

 



 
 

Március 6. 19:30 Skultéty Rita minimál akusztik koncert 
 
Március 11. 17:00 Móricz Zsigmond novellái-irodalmi előadás  

Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 
Helyszín: Színház, aula 

 
Március 12. 18:00 Hangversenybérlet: Rápli Péter és Szentannai Ádám Trillusion-Prologue 
Helyszín: Refektórium 

 
Március 15. 17:30 Városi ünnepség az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére 
 

Március 17. 18.00  Lomographie 2.0 kiállítás 
Helyszín: Színház, aula 
 

Március 18. 17.00 Gotthárdiak a Nagyvilágban 
Helyszín: Színház, aula 
 

Március 21. 19:00 Musical show 
Helyszín: Színház 
 

Március 27. Színházi Világnap – Szentgotthárdi Színjátszókör  
Helyszín: Színház 

 

 
ÁPRILIS 

 
Április 2. 17:00 Bodorkós Imre atya előadása: Húsvét 
 

Április 8. 17:00 Móra Ferenc novellái – irodalmi előadás 
Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 
Helyszín: Színház, aula 

 
Április 9. Költészet Napja 
Helyszín: Színház 

 
Április 12. Húsvéti Fúvóskoncert, Szentgotthárd Város Fúvószenekara 
Helyszín: Színház  

 
Április 15. Holokauszt megemlékezés- Gotthárdiak  a nagyvilágban- Auschwitz 

Helyszín: Színház, aula 
 
Április 17. Felnőtt színházi előadás 

Helyszín: Színház 
 
Április 18. 18:00 Kórustalálkozó 

 
Április 20. A tánc világnapja 
Helyszín: Színház 

 
Április 20. 18.00 Hangversenybérlet 
Interaktív koncert ütőhangszerekkel 

Helyszín: Színház 
 
Április 21. 10:00-14:00 Mesekapu gyerekbérlet 

Brémai muzsikusok- Hahota Színház 
Helyszín: Színház 
 

Április 22. 13:00 Szlovén gyerekszínház 



 
 

Helyszín: Színház 

 

 
MÁJUS 

 
Május 1.  Civil nap és majális kirakodóvásárral 
Helyszín:  
 

Május 3. Anyák napja  
Helyszín: Színház, aula 
 

Május 6-12. Közösségek Hete 
 
Május 23. Szépség és a Szörnyeteg- VSG Táncszínház  -Gyermekszínházi előadás 

Helyszín: Színház 
 
Május 24. Városi gyermeknap  

Helyszín: Színház és környéke 

 

 
JÚNIUS 

 
Június 12. Ifjúsági nap 
Helyszín: Színház, aula 
 

Június 15- július 15. Papp Hajnal kiállítása: Szerelem 
Helyszín: Színház, aula 
 

Június  19-21. Szerelmesek Fesztiválja 
Helyszín: Színház és környéke  
 

Június 27. Fúvószenekari találkozó 
Helyszín: Várkert  

 

 
JÚLIUS 

 
Július 3-4. Hopplá Fesztivál 
Helyszín: Várkert   

 
Július 6-10.  Napközis tábor gyerekeknek  
Helyszín: Színház és környéke  

 
Július 18. Sensation Night 
Helyszín: Várkert 

 
Július 31- Augusztus 1 Történelmi Napok  
Helyszín: Várkert 

 
 

 
AUGUSZTUS 

 
Augusztus 20. Szt. István, az államalapítás ünnepe 
Helyszín: 



 
 

 
Augusztus 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 
Helyszín: 

 

 
SZEPTEMBER 

 
Szeptember 12. Zöld Szentgotthárd 

Helyszín: Várkert 
 
Szeptember 14-20. Mobilitás hete 

 
Szeptember 19. Sportnap 
Helyszín 

 
 
 

 
OKTÓBER 

 
Október 1. 19.00 Operett gála- Idősek Világnapja  
Helyszín: Helyszín: Színház, aula 
 

Október 15. felnőtt színházi előadás 
Helyszín: Színház 
 

Október 17. Kórustalálkozó  
Helyszín: Színház 
 

Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség 
 

Október 30 Őszi szüneti egész napos játszóház 
Helyszín: Színház, aula 
 

Október 31. Tökparti 
Helyszín: Színház, és környéke 

 

 
NOVEMBER 

 
November 18. 17.00 Gotthárdiak a Nagyvilágban 
Helyszín: Színház, aula 
 

November 9. Filharmónia 
Helyszín: Színház 

 
November 21 Presidance táncgála 
Helyszín: Színház 

 
November 18 CISZEBAT 
Helyszín: Színház, aula 

 
November 19 felnőtt színházi előadás 
Helyszín: Színház 

 
November 24. 10.00 és 14.00 Mesekapu gyerekszínház 



 
 

Helyszín: Színház 
 

 

 
DECEMBER 

 
Decemberi hétvégék: Gotthádi Advent 
Helyszín: Főtér 

 
December 6. Mikulás 
Helyszín: Színház, aula 

 
December 15.Nyugdíjas karácsony 
Helyszín: Színház 

 
December 18 Karácsonyi hangverseny 
Helyszín: Színház 

 
December 21 Arany Iskola karácsonyi műsora 
Helyszín: Színház 

 
December 24. Jézuska Váró JátszóKapu , Glória Színjátszókör misztérium játéka 

Helyszín: Színház 
 

 
 

 

8. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET MŰVÉSZETI CSOPORTJAI, 
KLUBJAI 

 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
Próbák: péntek 18.00 – 20.30  
 
Tervek 2020-2022-re  
- A zenekari tagság létszámának megtartása, a távozók folyamatos pótlása zeneiskolásokkal;  

- Új próbaterem és szertár kialakítása (egyik prioritás);  

- Külföldi utazás, szakmai kapcsolatbővítés;  

- Minősítőkoncert (Időszerű lesz megerősítenünk a 2015-ös felső kategóriás arany 
minősítésünket.);  

- Önálló CD (hangfelvételek) készítése profi minőségben (az első és utolsó hivatalos CD-
lemezünket 2006-ban készítettük.);  

- A zenei repertoár évről-évre történő folyamatos megújítása úgy, hogy a szakmai igényesség 
ne szenvedjen csorbát;  

- Utódlás kérdése, másodkarnagy keresése, illetve olyan rátermett fiatal szakember 
bevonása a zenekari munkába, aki idővel átveheti tőlem a karmesteri pálcát.  
 



 
 

Munkaterv 2020-ra  
Év elején még nem érkeznek be az éves felkérések, ezért csak az általunk tervezett nagyobb 
programokat lehet itt felsorolni.  
2020. április 12. – Húsvéti koncert és bál:  
A rendezvényt visszavisszük a Színházba, és idén nem vonjuk be az ifjúsági fúvószenekart, 
mivel a „kiszenekarban” generációváltás történt, és más programok is lekötik őket. Emiatt 
viszont nem indokolt a zajos sportcsarnokban rendezni a koncertet. Lényegében visszatérünk 
a korábbi koncertek hagyományához. A műsor első részében klasszikus magyar fúvószenei 
művek csendülnek fel, a továbbiakban populárisabb fúvószenék. A bál helyszíne még 
kérdéses.  
2020. június 27. – Szentgotthárdi Fúvóstalálkozó:  
Folytatni szeretnénk a tavalyi nagy sikerű fúvóspartinkat újabb zenekarok bevonásával. 
Szeretnénk lehetőség szerint Szentgotthárdon, a Várkertben megtartani a rendezvényt. Ha 
ehhez tudunk megfelelő sátrat szerezni, akkor nem visszük ki a délutáni programokat 
Csörötnekre.  
2020. szeptember 26. – Kőszegi Szüret:  
A többezer embert megmozgató nagyrendezvénynek állandó meghívottjai vagyunk.  
Városi rendezvények:  
Igyekszünk minél többször bemutatkozni Szentgotthárdon, rendezvényeken, térzenéken, és 
az ünnepségeken. Ezek később lesznek egyeztetve.  
Fúvóstalálkozók, egyéb fellépések:  
Örömmel megyünk el partnerzenekarok fúvótalálkozóira, és teszünk eleget fizetős 
felkéréseknek, tűzoltónapoknak, falunapoknak. A szereplések mennyiségének csak az emberi 
tényező, a zenészek munkahelyi, iskolai elfoglaltsága szab gátat.  
Jó lenne, ha már idén lehetőségünk lenne külföldre utazni, de ez igen optimista elképzelés.  
Próbarend:  
A zenekari próbák időpontja péntekenként 18.00 óra marad. Rendkívüli esetben a szombat 
este és vasárnap délelőtt is szóba jöhet (de azok már kevésbé hatékonyak a próbalátogatást 
illetően). Ezért kértem a PKKE vezetőjét, hogy lehetőségeihez mérten tegye szabaddá péntek 
estékre a színházat. 
 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
Próbák: csütörtök 18.30 - 20.00 a zeneiskolában  
 
Tervek a 2020-as évre 

Tavasszal szeretnénk megrendezni az elmaradt kórustalálkozót, előreláthatóan húsvét után. 

A nyárköszöntő hangversenyt, a zene világnapi kórustalálkozót, valamint az adventi és 

karácsonyi koncerteket, mint sok éves rendezvényeinket idén is szeretnénk megtartani. 

Terveink szerint augusztus 20-án a városi ünnepségen közösen énekelnénk a templomi 

kórussal. Ezen kívül, ha kapunk helyi, vagy külső felkéréseket igyekszünk rá felkészülni. 

Tervezünk továbbá egy koncertlátogatást, ennek programja még szervezés alatt áll. 

 



 
 

Szentgotthárdi Fotóklub  
Vezető: Tátrai István  
A fotóklub minden hónap első keddjén 18 órától tartja foglalkozásait éves terv alapján.  
2017-ben a vezetőváltással új szellemiség is érkezett munkájukba. Céljuk továbbra is, hogy a 
fiatalabb korosztállyal is megismertessék, megszerettessék a fotózást.  
 
Foglalkozástervezet 
Január 14. Fotóklub 
Február 4. Fotóklub 
Március 4. Fotóklub 
Március 21. Egylámpás fotózás 
Április 7. Fotóklub 
Április 15. Ételfotó és természet 
Május 1. Főzőverseny és a búcsú megörökítése 
Május 5. Fotóklub 
Május 22. Photoexpo Budapest 
Június 2. Fotóklub 
Június 9 Teichhalm fotóstúra  
Június 19-21 Szerelmesek Fesztiválja fotózás 
Július 8 Fénykereső szabadság 
Augusztus 4 Kompozíció előadás  
Szeptember 8. Fotóklub 
Szeptember 16 Modelfotózás Bad Radkersburgban 
Október 6. Képválogatás 
November 6. Fotóklub - évértékelő kiállítás  
 
 
Szivárvány kórus  
Vezető: Szabó Elekné  
Próbák: csütörtök 15.00 – 16.30  
A kórus részére a felkérések az év folyamán folyamatosan érkeznek.  
 

Mivel a kórus ez évben lesz 10 éves, az évi felkészülés ennek jegyében telik. Készülünk a 
Megyei Kórusok XVIII. találkozójára, mely ezévben Szombathelyen lesz.  
Szeptemberben szeretnénk jubileumi hangversenyt rendezni, melyre eg vendégkórust is 
meghívnánk. Ennek lennének anyagi vonzatai is, melyhez az Önkormányzat támogatását 
szeretnénk kérni.  
Szeretnénk egy közeli külföldi kórussal is felvenni a kapcsolatot ( Lendva).  
Ha megjelenne valami országos nyugdíjas rendezvény, szívesen fellépnénk, mivel a 
kórustagok lelkesek és szívesen énekelnek.  
Természetesen a helyi meghívásoknak , rendezvényeknek is résztvevői kívánunk lenni. Jó 
volna, ha volna egy próbaterem.  
Programjainkhoz kérjük az intézmény támogatását.  
 
 
 
Galagonya Szívklub 
Vezető: Keserüné Becker Ibolya 
Foglalkozás időpontok: minden hónap első hétfője, 14.30 – 16.00 



 
 

 
Január: Az éves program előkészítése 
Február: Farsangolás és tekézés 
Március: Nőnap megünneplése, megemlékezés a március 15-ről, tekézés, orvosi előadás 
Április: Költészet napja programba bekapcsolódás, tekézés 
Május: séta Rábafüzesre vagy a Városi Múzeum meglátogatása, Ivó nap, tekézés 
Június: kirándulás vonattal Keszthelyre 
Július- Augusztus szünet 
Szeptember: a Szív Világnapja alkalmából mentősök bemutatója: elsősegélynyújtás, 
újraélesztés, tekézés 
Október: kirándulás Kőszegre vonattal az Orsolya napi vásárra 
November: Beethoven-év alkalmából előadás Szabó Elekné és Zrínyi év alkalmából előadás 
Gömbös Sándorné 
December 3. Tekézés, évzáró vacsora  
A Szív klub tagjai részt vesznek az Egészségfejlesztési Iroda rendszeres mozgás programjain / 
pl.: NW, torna, jóga/ és a szervezett előadásokon. 
Terveink továbbá: sókamra látogatás a Szentgotthárdi fürdőben, kerékpártúra a Hársas 
tóhoz 
Orvosi előadások:  
Alzheimer kór 
Mozgásszervi betegségek 
Daganatos betegségek és szűrések 
Csontritkulás 
A szem betegségei 
 
 
Művészeti csoportok, egyesületek foglalkozásainak, próbáinak rendje: 
 

Fúvószenekar péntek 18.00 - 20.30 
Vegyeskar csütörtök 18.30 – 20.00 

Fotóklub havonta, kedd  18.00 – 20.00 

Szivárvány kórus csütörtök  15.00 – 16.30 
Rozmaring tánccsoport hétfő  9.00 - 11.00 

Szívklub Minden hónap első hétfőjén  14.30 - 16.00 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik  
E.gyűlése 

Minden hónap 3. szerdáján  14.30 -16.00 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik E. 
kézműves csoportja 

hetente,  hétfő 9.00 – 11.00 

 

 
 

9. Idegenforgalmi munkaterv 
 
Az idegenforgalom további fellendítése és a változás a város és a kistérség településeinek 
összefogásával, a szállásadókkal, szolgáltatókkal, a vállalkozókkal, a minőségi kulturális programok 
további bővítésével érhető el a leghatékonyabban.  
Az Őrség nagy vonzerőt jelent Magyarországon, ezért fontos az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal 
való együttműködés kialakítása. 



 
 

Természetesen a Látogatóközpontban továbbra is ellátjuk az idegenforgalmi feladatokat. A betérő 
hazai és külföldi látogatókat továbbra is útba igazítjuk, ellátjuk információval a városról, kirándulási 
lehetőségekről, látnivalókról, programokról, szálláshelyekről, szolgáltatásokról. Ebben nagy 
segítségünkre vannak a kiadványok, melyeket folyamatosan frissítünk.  
Célkitűzésünk továbbá az ide érkező látogatók elégedettségi felmérése. Bár a Látogatóközpontban 
évek óta van kérdőív, de ezt nem szívesen töltik ki. A honlapunkon vagy facebookon oldalunkon 
érdemes lenne egy új kérdőív összeállítása arról, hogy mennyire tetszett a turistáknak a város, milyen 
szolgáltatokat hiányoltak, mivel voltak elégedetlenek.  
 
2020-as céljaink: 
 
- A környék állandó illetve időszakos programjainak összegyűjtése 
- A TDM-mel való még szorosabb együttműködés 
-A környező szlovén és osztrák települések turisztikai szervezeteivel való kapcsolatfelvétel 
- A turisztikai marketing bővítése 
- A látogatóközpont ajándéktárgyainak további bővítése 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hrabovszky-Orth Katinka 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

  



 
 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
Közművelődési 
alapszolgáltatáso
k Kultv. 76. § (3) 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) Kormányz
ati 
funkciók 

Pénzügyi adatok (Ft) 

A közösségi tevékenység A közösségi tevékenységre felhasználni tervezett  

A közösségi 
tevékenységek 
közművelődési 
alapszolgáltatáso
kba való 
besorolása 

megnevezése célja rendszeressége 
vagy tervezett 
időpontja  

résztvev
ők 
tervezet
t száma 
(fő) 

helyszíne 
(nem 
kötelező 
elem) 

megtervezésében, 
megvalósításában 
és értékelésében 
a helyi lakosság 
részvételi módja 

normatív
a 
összege 

önkormányz
ati 
költségveté
si 
támogatás 
összege 

magyarorsz
ági 
pályázati 
támogatás 
összege 

Európai 
Uniós 
pályázat
i 
támogat
ás 
összege 

lakossági 
befizetés 
összege 

A kulturális normatíva PKKE-re eső része: 5.326.808.,Ft- a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködő 
dolgozókkal kapcsolatos kiadások 

3 194 
400 

        

a) művelődő 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük 
segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek 
és a művelődő 
közösségek 
számára helyszín 
biztosítása 

Rozmaring 
tánckör 

nyugdíjas 
közösség 
tánctudásának 
bővítése, 
közösségi 
alkalom 

hetente hétfő 
9.00 - 11.00 

12 fő Színház önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           



 
 

  Nyugdíjas 
Kézműves kör 

nyugdíjas 
közösség 
kézműves 
tevékenysége 
közösségi 
alkalom 

hetente kedd 
9.00 - 11.00 

8 fő színház 
büfé 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           

  Galagonya 
Szívklub 

szívbetegek 
csoportja, 
egészségmegőrz
és, 
betegségmegel
őzés 

minden hónap 
első hétfője 
14.00 - 16.00 

15 fő színház 
büfé 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           

  Szentgotthárd
i Fotóklub 

Fotózási 
ismeretek 
bővítése 

minden hónap 
első kedd 18.00 - 
20.00 

10 fő Színház 
aula 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

  100 000       50.000.- 

b) a közösségi és 
társadalmi 
részvétel 
fejlesztése 

Gyermeknap gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 150 fő     82091 100 000 400 000 0 0 0 

  Húsvéti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 20 fő Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 20 000 0 0 0 0 

  Nyári táborok nyári napközis 
tábor  

évi 1turnus 
június - július 
hónapban 

40 fő   térítési díj 
ellenében 7-12 
éves 
korosztálynak 

82091         400.000.
- 

  Őszi szüneti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 2 alkalom 20 fő Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 20 000         

  Adventi 
játszóházak 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 3 alkalom 40 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 25 290         

  harmónia 
Klub 
egészségügyi 
előadásai 

egészségügyi 
ismeretek 
átadása 
meghívott orvos 
előadókkal 

évi 4-5 alkalom 40 
fő/alkalo
m 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82091           



 
 

  Senior 
örömtánc 

az idős kornak 
megfelelő 
táncforma, 
egészségmegőrz
és 

hetente kedd 
9.00 - 11.00 

16 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

idős korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091           

  HOPPLÁ 
Fesztivál 

  évi 2 nap 2000 fő Várkert   82091   4 500 000       

c) az egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Irodalmi 
esték 
előadásai 

irodalmi 
ismeretek 
bővítése 

évi 6 alkalom 
szarda 17.00 - 
19.00 

35 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

  Bodorkós 
Imre 
Plébános atya 

Bibiliai 
ismeretek 
bővítése 

évi 2 alkalom  50fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

  Gotthárdiak a 
nagyvilágban 

utazási 
élmények  

évi 4 alkalom 
szerda 17.00 - 
19.00 

40 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

d) a 
hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

Farsang farsangi 
hagyományok 
ápolása 

évi 1 alkalom 120 fő Színház   82093 100 000 100 000   0   

  Március 15-ei 
ünnepi műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  Augusztus 20-
i ünnepi 
műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  Október 23-i 
ünnepi műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           



 
 

  Zöld 
Szentgotthárd 

kultúra, 
környezetvédel
em, 
gasztronómia - 
helyi 
hagyományok 
ápolása 

évi 1 alkalom 300 fő   nem releváns 82093 0 400 000 0 0 0 

  Gotthárd 
Napja 

          82093           

  Hangverseny
bér-let 
sorozat 

komolyzenei 
kultúra ápolása, 
átörökítése 

évi 4 alkalom 50 fő/ 
alkalom 

    82093 50 000         

e) az amatőr 
alkotó- és 
előadó-
művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

Szentgotthárd 
Város 
Fúvószenekar
a 

fúvószenei 
kultúra ápolása 

hetente péntek 
18.00 - 20.30 

25-30 
fő/ 
alkalom 

Színház bárki 
fúvóshangszertud
ással csatlakozhat 

82093 700 000         

  Szentgotthárd 
Város 
Vegyeskara 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente csütörök 
18.30 - 20.00 

20 fő/ 
alkalom 

Zeneiskol
a 

bárki csatlakozhat 82093 580 000         

  Szivárvány 
Kórus 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente 
csütörtök 14.00 - 
16.00 

20-25 
fő/ 
alkalom 

Refektóri
um 

bárki csatlakozhat 82093 100 000         

  Pkke amatőr 
színjátszó 
csoport 

Színházi kultúra 
, művészet 
ápolása 

hetente hétfőn 
16-19 csütörtök 
16-19 

    10 fő bárki 
csatlakozhat 

  137 118         

g) a kulturális 
alapú 
gazdaságfejleszté
s 

Szerelmesek 
Fesztiválja 

Színházi 
előadás, író 
olvasó 
találkozó, 
kiállítás, koncert 

  2000 fő több 
helyszíne
n 

nem releváns 82094 100 000 14 100 000     1.500.00
0.- 



 
 

  Szentgotthárd
i Történelmi 
Napok 

A 
Szentgotthárdi 
Csata 
értékeinek, 
történéseinek 
felidézése 

évi 3 nap 2000 fő Várkert nem releváns 82094 100 000 6 900 000   0   

 



 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről a Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11. szám képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. - 

képviseletében eljár: Hrabovszky-Orth Katinka elnök) - a továbbiakban: Egyesület 

 

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint: 

 

 

1. A megállapodás elvei 
 

1.1. Az Önkormányzat és az Egyesület Szentgotthárd város közművelődési, ifjúsági feladatainak 

megvalósítása és fejlesztése érdekében együttműködnek. Az e területen végzett munka 

hatékonysága érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett módon látják el, a 

jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

1.2. Az Önkormányzat feladatai közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. alapján a kulturális szolgáltatás, különösen az 

előadó-művészeti szervezet és a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény részletesen meghatározza az Önkormányzat ezzel kapcsolatos teendőit, ezek között - 

a 79. § (1) bek. szerint – lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat a közművelődési 

rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel közművelődési megállapodást köthet. Az 

Önkormányzat a 122/2005.számú határozatával döntött úgy, hogy a közművelődési feladatai 

ellátására 2005.09.01. naptól az Egyesülettel köt közművelődési megállapodást - több 

módosítást követően a Felek jelen egységes szerkezetű együttműködési megállapodás 

keretében aktualizálják az együttműködés rendszerét.  

1.3. Az 1.2. pontban meghatározottakra tekintettel és az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban 

foglaltakat figyelembe véve, az Egyesület az alábbi közművelődési alapszolgáltatások 

ellátásáról gondoskodik Szentgotthárdon: 

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű 

művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő 

közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez a művelődő 

közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

Az Egyesület joga és kötelezettsége Szentgotthárd területén a közművelődési feladatok 

ellátása, a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 

térségben zajló kulturális tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. Az Egyesület 

részt vesz az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, ellátásában is. 

1.4. Az Egyesület bírósági bejegyzéssel rendelkezik (Pk.60.081/2005/2.), alapszabálya szerint 

tevékenysége kiterjed: 



 

 

– a Szentgotthárdon ellátandó közművelődési és turisztikai feladatokra, 

– ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra. 

 

2. A megállapodás tartalma 
 

Az Önkormányzat és az Egyesület a következő vállalásokat teszi: 

 

2.1. Az Egyesület vállalásai 

 

2.1.1. Vállalja a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezését, lebonyolítását, 

irányítását. 

2.1.2. Bekapcsolódik Szentgotthárd és térsége kultúrával kapcsolatos terveinek, koncepcióinak 

kidolgozásába és végrehajtásába. 

2.1.3. Munkaszervezetet működtet a konkrét programok megvalósítása és a célok elérése 

érdekében a hatályos jogszabályok előírásainak és jelen megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően. Az eseti feladatok ellátására szükség szerint megbízási szerződést köthet, mely 

megbízás a konkrét feladat megszervezésével megszűnik. 

2.1.4. Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a településen működő 

civil szervezetek igényeit. Segíti a kulturális, művészeti csoportok munkáját és ösztönzi új 

csoportok létrejöttét.       

2.1.5. Nyitottságával ösztönzi a kulturális értékek létrehozását, segíti megőrzésüket és 

közvetítésüket. Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi 

kultúra megőrzése érdekében. 

2.1.6. Közreműködik az emberek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában és kielégítésében, 

az önszerveződő csoportok fejlesztésében, ennek keretében: 

- színházi és zenei előadásokat szervez,  

- bérletes hangversenysorozatot szervez a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegységgel közösen, 

- művészeti csoportok működtet: legalább fúvószenekar, énekkar, 

- kiállításokat szervez: képző-, népművészeti- és fotóművészeti 

- kulturális rendezvényeket szervez úgy, hogy a már meglévő nagyrendezvények 

(Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok, Hopplá Fesztivál, Karácsony Határok 

Nélkül) és egyéb rendezvények (Farsang, Május 1., Haloween, stb.) mellett az 

Önkormányzat iránymutatásainak megfelelően az egyéb önkormányzati rendezvények 

és a városi ünnepségek (Augusztus 20., Március 15., Október 23., Pedagógus nap, 

Semmelweis nap, Magyar Kultúra Napja) megszervezésében és lebonyolításában is 

rendelkezésre állnak.  

- a városi iskolai rendezvények és az önkormányzati alapítású intézmények 

rendezvényeinek technikai lebonyolításában az Egyesület segítséget nyújt a rendező 

intézménynek, 

- az Egyesület további rendezvények megszervezését is vállalja, amennyiben az anyagi 

és egyéb források ezt lehetővé teszik,  

- kulturális találkozók szervezése a helyi intézmények, civil szervezetek, az itt élő 

nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok bevonásával, 

- szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működésükhöz szükséges közösségi szintér 

biztosítása, 

- ismeretterjesztés, 

- szoros együttműködés a helyi turizmus szervezőivel, a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeummal, a városi civil szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozókkal, a járás 

önkormányzataival, ausztriai és szlovéniai kulturális szervezetekkel, a kisebbségi 

szervezetekkel. 



 

 

2.1.7. Közvetíti az Önkormányzat felé mindazon kulturális tevékenységet érintő kéréseket, 

felvetéseket, amelyek működési körében felmerülnek. 

2.1.8. Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti - az önkormányzati támogatás 

takarékos felhasználása mellett - a kulturális élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését 

Szentgotthárdon. 

2.1.9. A turizmus terén az Egyesület – a rendelkezésére álló eszközeivel – elősegíti a helyi 

turizmus fejlesztését, ennek érdekében folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal és 

a helyi TDM szervezettel, továbbá a színházban kialakított információs irodában 

információt nyújt a 3.2.) pont szerint. 

2.1.10. Az Egyesület lehetőségeihez mérten segítséget nyújt az ifjúság számára közösségi tér 

működtetésében. Az Egyesület segítséget nyújt az Önkormányzatnak az ifjúságot érintő 

feladatok ellátásában, továbbá kérdések, felmérések, programok, koncepciók, tervek 

rendezésében, elkészítésében, frissítésében. 

2.1.11. A művészeti csoportok közül a fúvószenekar elnevezése Szentgotthárd Város 

Fúvószenekara, az énekkar elnevezése: Szentgotthárd Város Vegyeskara. A művészeti 

csoportok fellépéseik során ezen a néven, az Egyesület művészeti csoportjaként léphetnek 

fel. A művészeti csoportokkal az Egyesület belső szabályzataiban is részletesen foglalkozni  

kell. A két művészeti csoportot segítő civil szervezettel - Szentgotthárd Énekegyesület, 

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület - a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

együttműködési megállapodást köteles kötni, melyben meg kell határozni az együttműködés 

szervezési és anyagi kérdéseit. A tradicionális kulturális egyesületek támogatását – 

amennyiben ezek az egyesületek igénylik – továbbra is a Pannon Kapu kulturális Egyesület 

biztosítja. 

 

2.2. Az Önkormányzat vállalásai 

 

2.2.1. Közösségi térként biztosítja: 

- a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. szám alatti Színház épületét, 

- a Kossuth u. 7. alatti ingatlan (egykori Művelődési ház) emeleti helyiségeit a 

Kormányhivatallal kötött megállapodás alapján,  

- a Kossuth u. 7. alatti ingatlan (egykori Művelődési ház) kerthelyiségét, 

- Színház környezetét (Széll K. tér 7.), 

- a Várkert szabadtéri színpadát és az előtte lévő rendezvényteret, 

- a Széll Kálmán tér 11. szám alatti Refektóriumot és kolostorudvart azzal, hogy ezekben 

folyamatosan lehet rendezvényeket szervezni a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően. 

2.2.2. Biztosítja az Egyesület számára a 2.2.1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes és 

rendeltetésszerű használatát azzal, hogy  

- a színház működtetésének közüzemi díjait közvetlenül az Egyesület fizeti, a nagyobb 

karbantartási-felújítási költségeket az Önkormányzat viseli, de ezekre forrást adott 

esetben pályázati úton az Egyesület is szerezhet. 

- az ingatlanok használatával kapcsolatban felmerülő költségeket az Egyesület viseli. 

2.2.3. Évente költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 

39.150.000,- Ft/év, azaz harminckilencmillió-egyszázötvenezer forint (34.910.000,- Ft 

eddigi + 3.600.000,- Ft béremelés munkaszervezet + 640.000,- Ft műv. csoportvezetők) 

évente az infláció mértékével emelve. A támogatást a következő években az infláció 

mértékével emelni kell, amennyiben az Önkormányzat elvárásai az Egyesülettel szemben a 

jelen megállapodás szerint maradnak.  

2.2.4. Az Egyesületnek ingyenes használatra átadja a korábban a Művelődés Háza és jelenleg a 

Színház vagyonába tartozott/tartozó leltár szerinti vagyontárgyakat. Az Egyesület által 

megszerzendő vagyontárgyak tulajdonjogáról esetenként kell megállapodni. 



 

 

2.2.5. Az Egyesületet az Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a közművelődést, kultúrát, 

ifjúságot érintő elképzelésekről, igényekről, önkormányzati előterjesztésekről, döntésekről, 

rendeletekről, koncepciókról, ezek előkészítésébe lehetőségek szerint be is vonja. 

 

3. A megállapodás feltételei 
 

3.1. Jelen megállapodás szerint a közművelődésben érintettek köre: elsődlegesen Szentgotthárd 

város lakossága, ezen túlmenően a Szentgotthárd térségében élők. 

3.2. A színházban kialakított információs irodában – annak nyitvatartási idejében - az Egyesület 

a betérő érdeklődők számára 

- információt nyújt a városi turisztikai információs központ elérhetőségéről,  

- információt nyújt a város és térsége rendezvényeiről, egyéb helyben elérhető 

programokról, rendezvényekről, szolgáltatásokról (mozi, múzeum, fürdő), 

- információt nyújt a város és térsége látnivalóiról,  

- a TDM és az Önkormányzat illetve egyéb szervezetek által szolgáltatott szórólapokat, 

prospektusokat az érdeklődők számára elérhetővé teszi és ajánlja, 

- városi idegenvezetést biztosít az érdeklődők számára, 

- az iroda zárva tartása esetén minden alkalommal kifüggesztésre kerül egy olyan, 

többnyelvű útbaigazító tábla, amely a városi TOURINFORM irodához irányítja az 

érdeklődőket. 

3.3. A közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettség: a 

jogszabályokban meghatározott szakképzettség. 

3.4. Az Egyesület munkaszervezetét olyan létszámban és szakmai összetételben kell működtetni, 

ami az egyesület feladatainak maradéktalan ellátásához szükséges. A további feladatok 

ellátására (könyvelés) megbízási szerződéssel alkalmaz megfelelő személyt. 

3.5. A megállapodás tárgyi feltételei: 

A központi, mindennapi ügyintézés helye: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. szám alatti 

épület. 

Egyéb tevékenységek a közösségi színtérként kijelölt helyszíneken zajlanak:  

- művelődési ház emeleti termei és kerthelyisége (Kossuth L. u. 7.) 

- Színház környezete (Széll K. tér 7.) 

- Refektórium és kolostorudvar (Széll Kálmán tér 11.) 

- Várkert és szabadtéri színpada. 

Az Egyesület a megállapodásban foglaltak ellátását (a korábban a Művelődés Háza és 

jelenleg) a Színház vagyonába tartozó leltár szerinti vagyontárgyak (eszközök, 

berendezések, bútorok, stb.) felhasználásával látja el.  

3.6. A közösségi színterek használatáért (és a közművelődési alapszolgáltatások 

igénybevételéért) térítési díjat kell fizetni, kivéve: 

- Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal térítésmentesen használhatja a 

közösségi színtereket. 

- Az önkormányzati alapítású városi intézmények térítési díj fizetése nélkül használhatják 

a közösségi színtereket, kivéve, ha az így szervezett rendezvények belépődíjasak,  

- A szentgotthárdi iskolák és óvoda részére az Egyesület intézményenként évi 20 óra 

ingyenes színházhasználatot biztosít. Ez magában foglalja az alapcsomagot (2 db 

mikrofon, projektor, hangfalak), színházterem, öltözők és az alula használatát. Ezen 

felüli szolgáltatásokra vonatkozó szabályzást együttműködési megállapodásban rögzítik 

a felek. 

- Az Egyesület a civil szervezeteknek együttműködési megállapodás ellenében, évi 

legalább 40 alkalommal biztosítja a közösségi színteret és eszközöket térítési díj 

fizetése nélkül. Ezen túlmenően vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező 

civil szervezetek részére eseti megállapodással bocsátható rendelkezésre a közösségi 



 

 

színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben nélküle, amiről az elnök dönt. 

- Politikai szervezetek, politikai rendezvények, belépődíjas rendezvények esetén, illetve 

vásárok és termékbemutatók esetén kizárólag térítési díj ellenében bocsátható 

rendelkezésre a közösségi tér, ezek esetében minden alkalommal eseti megállapodás 

megkötése szükséges. 

3.7. Az alapszolgáltatások és a közösségi színtér (színház) közművelődési célú minimális nyitva 

tartását a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza, a fizetendő térítési díjakat az 1. sz. 

függelék. 

3.8.A megállapodás pénzügyi feltételei: 

Az Önkormányzati támogatás havonta, az Egyesület részéről az Önkormányzatnak leadott 

ütemezést figyelembe véve kerül átadásra, Évente költségvetéséből támogatást nyújt, 

melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 39.150.000,- Ft/év, azaz harminckilencmillió-

egyszázötvenezer forint, évente az infláció mértékével emelve a kulturális feladatok 

elvégzéséhez. A támogatást a következő években az infláció mértékével emelni kell, 

amennyiben az Önkormányzat elvárásai az Egyesülettel szemben a jelen megállapodás 

szerint maradnak. 

Az Önkormányzat támogatását az Egyesület köteles pályázatokon szerzett pénzeszközökkel 

kiegészíteni, továbbá arra kell törekednie, hogy egyéb módon is növelje bevételeit. 

 

4. A megállapodás megszűnése 
 

3.1. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik meg. 

3.2. Jelen megállapodást rendes felmondással a Szerződő Felek írásban, 6 hónapos felmondási 

idővel mondhatják fel. 

3.3. Rendkívüli felmondás: 

Az Önkormányzat azonnali hatállyal írásban, abban az esetben mondhat fel, ha az Egyesület 

a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei közül bármelyiket súlyosan megszegi, vagy 

fizetési kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti. 

Az Egyesület csak abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az 

Önkormányzat a 2.2.3. pontban rögzítetteknél kevesebb támogatást biztosít. 

3.4. A jogviszony megszűnése napján az Egyesület köteles az általa használt ingatlant az 

Önkormányzatnak átadni, az ingóságokat, berendezési tárgyakat leltár szerint visszaadni. 

A működés során szerzett vagyontárgyak további jogi sorsa a 2.2.4. pont utolsó mondatában 

említett megállapodástól függ. 

 

5. Együttműködés, ellenőrzés 
 

5.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással. 

5.2. Az Egyesület évente benyújtja éves munkatervét - ezzel egyidejűleg beszámol az előző év 

munkájáról, valamint a beadott és az elnyert pályázatokról is. Ugyancsak az Együttműködés 

elveinek megfelelően történik a 2.2.3. szerinti megállapodás. 

5.3. Az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet, a kultúrát, ifjúságot érintő döntésekről, 

előterjesztésekről. Évente, a munkaterv és éves beszámoló alkalmából értékeli a jelen 

Megállapodásban foglaltak érvényesülését. Az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi az 

Egyesület munkáját. Ennek érdekében a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 

belső ellenőr, stb. szervezetek bevonásával átfogó- és cél/témaellenőrzést tarthat. 

5.4. Az Egyesület köteles elkészíteni mindazon belső szabályzatokat, melyeket jogszabályok a 

biztonságos, zavartalan működés érdekében előírnak. Ezeket bemutatni köteles az 

Önkormányzat részére. 

 

6. Záró rendelkezések 



 

 

 

6.1. A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik.  

6.2. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 

mindenekelőtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

6.3. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön nem 

említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2020. február 26.  

 

 

……………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor elnök 

 

………………………..………… 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Képv.: Hrabovszky-Orth Katinka elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………… 

Kovács Ágnes 

pénzügyi vezető 

  



 

 

PKKE együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Színház nyitvatartás: 

 

NAP IDŐTARTAM 

hétfő 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 – 16.30 

szerda 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 – 19.00 

péntek 8.00 – 19.00 

szombat 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.) 

  



 

 

PKKE együttműködési megállapodás 1. sz. függeléke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésében, a 76. § (1)-(3) bekezdésében és a 77. § (1) 

bekezdésében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete 

lép. 

2. §  E rendelet 2020. március 1-én lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                  Jegyző 

 

Ezt a rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 2020. ------ ülésén 

fogadta el. 

Kihirdetve: 

 

                                                            Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                        Jegyző 

 

  



 

 

1. melléklet 

 

a 7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletéről 

 

 

„Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Színház nyitvatartás: 

 

NAP IDŐTARTAM 

hétfő 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 – 16.30 

szerda 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 – 19.00 

péntek 8.00 – 19.00 

szombat 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.)” 

 

 
  



 

 

 

Indokolás: 

 

Az 1. §-hoz:  

A rendeletben szabályozni kell a közösségi tér nyitvatartását. A mindennapi élet, a mindennapi 

szokások változásához érdemes hozzáigazítani a közösségi tér nyitvatartását is. Szentgotthárdon a 

közösségi teret ebből a szempontból a Színház épületet jelenti. Összességében a szakemberek 

jelzései és javaslatai azok, amelyek a rendelet – tervezetben megfogalmazásra kerültek.  

 

A 2. §-hoz:  

Technikai jellegű szabályozást tartalmaz.   



 

 

 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZENTGOTTHÁRDI  

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Sebestyén Dénes 

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 

 

 

 



 

 

1. LEGFONTOSABB ADATOK 

 

Az elmúlt esztendőben – az azt megelőző évhez viszonyítva – a mozilátogatók számát tekintve 

országosan közel 10%-os visszaesés mutatkozott. Sajnos ez nálunk is hasonlóan alakult. Ennek 

ellenére az üzleti tervben rögzített 18000 nézőt elértük, sőt ezt a számot sikerült meghaladnunk. A 

saját bevételeinket tekintve csak 3,4%-kal maradtunk el a 2018-as eredményünktől. 

 

A visszaesés okai gyakorlatilag ugyanazok, mint korábban. Hiába érkezett több gyermekeknek 

szóló és családi kategóriába sorolható alkotás, közülük csak néhány nyerte el a nagyközönség 

tetszését, és bizony a felnőtteknek szóló produkciók iránti érdeklődés is tovább csökkent. 

Viszonylag kevés olyan film került forgalmazásba, amely tömegeket vonzott. 

 

A Csákányi László Filmszínháznak a digitális vetítéstechnikára történő átállás – azaz 2013 májusa 

– óta eddig már öt teljes éve volt. 2013-ban tulajdonképpen csak 8 hónapot üzemelt, 2014-ben 

pedig a felújítási munkálatok miatt gyakorlatilag 9 hónapot működött.  

 

Eleinte minden esztendő jobban sikerült, mint az azt megelőző, ez a tendencia viszont 2018-tól már 

nem folytatódott, sőt a nézőszámok és a bevételek vonatkozásában egyaránt csökkenés 

tapasztalható. 

 

Mindezek ellenére eredményes esztendőt tudhat maga mögött a mozi, ugyanis a teljes évek 

bevételeit tekintve a képzeletbeli dobogó harmadik helyére volt elegendő a 2019-ben realizált 

28.607.906,- Ft. 

 

Évről-évre megdőlt valamilyen rekord, szerencsére az elmúlt esztendőben szintén lett egy. Az 

újraindítás óta ugyanis a novemberek vonatkozásában a tavalyi volt a legtöbb vendéget és bevételt 

hozó. A legfontosabb adatok az alábbi táblázatokban találhatóak. 

 

Év Előadás (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 396 21020 ~53 

2016 393 21964 ~56 

2017 379 22436 ~59 

2018 381 21260 ~56 

2019 387 19084 ~49 

 

Emlékeztetőül: a rendelkezésre álló adatok alapján 2012-ben összesen 2389 vendég váltott jegyet, 

az átlagos nézőszám pedig vetítésenként 12 fő volt. 

 

Év Előadás (db) Bruttó bevétel (Ft) Átlagos bevétel (Ft) 

2015 396 25.628.381,- 64.718,- 

2016 393 25.691.751,- 65.373,- 

2017 379 30.701.171,- 81.006,- 

2018 381 29.600.405,- 77.691,- 

2019 387 28.607.906,- 73.922,- 

 

Fontos információ, hogy a fenti táblázatban rögzített bevételek nem tartalmazzák az éves 

önkormányzati támogatás összegét. 

 

2013 májusától számolva 2019. december 31-ig már összesen 130071 vendége és 162.341.904,- Ft 

saját bevétele volt a mozinak. 

 

2. VÁLTOZÁSOK 

 

Az üzleti terv megvalósítása érdekében tavaly két alkalommal volt nagyobb volumenű áremelés: 

először márciusban a jegybevételek szempontjából meghatározó 2D-s tikettek és a hozzájuk 



 

 

kapcsolódó kedvezmények, másodszor pedig szeptemberben a büfében forgalmazott üdítők árát 

drágítottuk. 

 

A Filmklub vonatkozásában 2018 szeptemberében elkezdődött az úgynevezett „art sáv” kialakítása, 

amely tavaly teljesedett ki. Ez azt jelenti, hogy amíg korábban évente csak kettő sorozat volt 

(tavaszi és őszi), addig most már minden esztendőben három lesz (tavaszi, őszi és téli). Mivel a 

közönség nyáron alapvetően nem jár moziba, ezért az említett évszakban nincs értelme 

művészfilmeket bemutatni. Az előbb említett koncepció megvalósulásának eredményeként – 

tematikus sorozatok keretében – az eddigieknél több értékes produkciót tudtunk műsorra tűzni.  

 

Az esztendő utolsó hónapjának elején – a kritikus mennyiségű üzemóra elérése miatt – a vetítőgép 

vonatkozásában lámpacserére és karbantartásra egyaránt sor került. 

 

Tavaly december végén – az ünnepek időszakban – alapvetően ismét a mozi jelentett társas 

kikacsolódási lehetőséget a városban és a környékén élőknek. Ennek érdekében az esztendő utolsó 

napjaiban „Év végi filmözön 3.0” elnevezéssel – a megszokott vetítési rendtől eltérő időpontokban – 

megint plusz előadások jelentek meg a kínálatban.  

 

3. KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK 

 

2019. január 28-án kezdődött a FILMKLUB téli programja, és a tematikus sorozat a „Magyar 

válogatott” címet kapta. Az előadásokra kéthetente hétfőn került sor, és a vetítések után a mozi 

galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az 

érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Napszállta (magyar-francia dráma), 

Ruben Brandt, a gyűjtő (magyar animációs akció-thriller), Egy nap (magyar játékfilm), Genezis 

(magyar dráma), Vándorszínészek (magyar romantikus vígjáték). 

 

2019. február 15-től 19-ig Valentin Napok elnevezéssel a szerelem, a szeretet és a vidámság vette át 

a főszerepet a mozivásznon, és összesen öt különböző filmet láthattak az érdeklődők. A vendégek 

kivételes kedvezményeket is kaptak, mert a kampány első és utolsó napján csak 700 Ft volt a jegy 

ára. 

 

2019. március 14-én az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve – a városi ünnepség 

záró programjaként – az említett időszak hangulatát megidéző Guerilla című új magyar történelmi 

filmet nézhették meg ingyen az érdeklődők. A vetítés a „Szabadságharc, ahogy még sosem láttuk” 

mottóval zajlott. 

 

2019. április 9-én kezdődött a FILMKLUB tavaszi programja, és a tematikus sorozat az „Oscar-

válogatott” címet kapta. Az előadásokra kéthetente kedden került sor, és a vetítések után a mozi 

galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az 

érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Zöld könyv – Útmutató az élethez 

(amerikai dráma), Csuklyások (amerikai életrajzi film, krimi-vígjáték), Egy fantasztikus nő (chilei-

német-spanyol-amerikai dráma), Bohém rapszódia (angol-amerikai életrajzi dráma, zenés film), 

Alelnök (amerikai életrajzi dráma, vígjáték), A kedvenc (ír-angol-amerikai történelmi film). 

 

2019. április 17-én ismét lehetőséget biztosítottunk a VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 

tanulóinak arra, hogy a mozgóképes verseny keretében az iskola diáknapjára elkészített 

kisfilmjeiket bemutathassák egymásnak és az alkalmi zsűrinek. 

 

2019. május 13-án és 14-én, valamint május 27-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából az 

OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. megkeresésére és finanszírozásában – összesen három alkalommal – 

levetítettük a Vad Magyarország – A vizek birodalma című magyar-német természetfilmet, amelyet 

az említett cég jóvoltából ingyen nézhettek meg helyi óvodások és általános iskolások. 

 



 

 

2019. június 20-án stílszerűen a Szerelem című francia-belga erotikus drámával kezdődött a 

SZERELMESEK FESZTIVÁLJA (a továbbiakban: SZEF) mozgóképes programja. A filmes események 

helyszíne természetesen tavaly is a mozi volt, ahol június 25-ig kilenc vetítés keretében összesen öt 

különböző – a rendezvény koncepciójához illeszkedő – alkotás került a vászonra.  

 

A már említetten kívül a következő produkciókra lehetett még kedvezményes áron – csupán 900 Ft 

ellenében – beülni. Elsősorban a gyermekeknek szólt Az elrabolt hercegnő (ukrán animációs film), 

a felnőtteknek pedig Az ígéret (amerikai romantikus történelmi film), továbbá a Végállomás: esküvő 

(amerikai romantikus vígjáték), valamint a Bűbájosok (francia romantikus vígjáték). 

 

A SZEF időszakában levetített filmek látogatottsága a következők szerint alakult. 2015: nyolc 

előadás és 221 néző (~28 fő/vetítés), 2016: nyolc előadás és 316 néző (~40 fő/vetítés), 2017: kilenc 

előadás és 280 néző (~31 fő/vetítés), 2018: hét előadás és 203 néző (29 fő/vetítés), 2019: kilenc 

előadás és 172 néző (~19 fő/vetítés). 

 

A nézőszámok visszaesésének a legfőbb oka, hogy anyagi fedezet hiányában az elmúlt három 

esztendőben nem volt közönségtalálkozó, pedig azok korábban gyakorlatilag teltházas előadásokat 

eredményeztek. 

 

2019. augusztus 18-án a világpremier időszakában tűztük műsorra a Bring The Soul – The Movie 

című dél-koreai zenés koncert-dokumentumfilmet. A kivételes produkciót minden országban csak 

néhány napig – limitált előadás-sorozatban – láthatták a rajongók, Vas megyében pedig 

Szombathely mellett kizárólag nálunk nézhették meg az érdeklődők. 

 

2019. szeptember 24-én kezdődött a FILMKLUB őszi programja, és a tematikus sorozat a „Valóság 

és képzelet” címet kapta. Az előadásokra kéthetente kedden került sor, és a vetítések után a mozi 

galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az 

érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Rossz versek (magyar dráma, vígjáték), 

Három egyforma idegen (angol-amerikai dokumentumfilm, életrajzi dráma), A néma forradalom 

(német dráma, történelmi film), Szabadúszók (francia dráma, vígjáték), Egy nő fogságban (magyar 

dokumentumfilm), Nyitva (magyar romantikus vígjáték). 

 

2019. október 22-én este A néma forradalom című német dráma és történelmi film bemutatása a 

városi megemlékezés záró programjaként volt meghirdetve, és ezen ingyen vehettek részt az 

érdeklődők. Az említett alkotás igaz történet alapján készült egy kelet-német osztályról, amely kiállt 

a magyarok szabadságharca mellett. 

 

2019. október 26-án és 28-án újabb különleges koncertfilmet láthatott a közönség ROGER WATERS 

US + THEM  címmel. A nagy sikerű 2017/2018-as – 156 állomásos – Föld körüli turné amszterdami 

helyszínén rögzített fellépés szintén a világpremier időszakában és limitált előadás-sorozatban 

érkezett a hazai mozikba, így hozzánk is.  

 

Az ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP eseményeihez az elmúlt esztendőben – már harmadik alkalommal – 

mi szintén csatlakoztunk. A program-sorozatban résztvevő vetítőtermekben 2019. november 15-17. 

(péntek-vasárnap) időszakban kerültek bemutatásra a jobbnál-jobb animációs alkotások. Így történt 

ez nálunk is, ahol a hétvégén délutánonként – a megszokott műsorrendtől eltérő időpontokban – 

volt egy-egy különleges előadás. 

 

A kiváló magyar alkotások közül szombaton a Macskafogó, vasárnap pedig a Szaffi érkezett a 

vászonra. Mindkettőt digitálisan felújított változatban tekinthették meg az érdeklődők. A rendhagyó 

előadások mellé kivételes kedvezmények társultak, mert például a régi filmekre a jegy 14 éves 

korig csak 100 Ft, az idősebbeknek pedig csupán 700 Ft volt. 

 

2019. november 21-én helyi mozgókép-történelmi eseményre került sor: az említett napon 19 órától 

világpremier volt nálunk is, mivel a különböző országok vetítőtermeiben ugyanakkor mutatták be a 



 

 

Depeche Mode: Spirits in the Forest című koncertfilmet, amelyből többek között megtudhatták a 

rajongók, hogy miként tudott az együttes népszerűsége töretlenül növekedni a közel negyven éve 

tartó karrierjük során.  

 

2019. november 29-én és december 1-jén este újabb különleges alkotás, Az ír című életrajzi dráma 

és krimi várta a közönséget. Martin Scorsese rendezésében Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci 

főszereplésével forgatott maffiafilm a Netflix – az ismert amerikai médiaszolgáltató és produkciós 

vállalat – anyagi támogatásával készült, és a cég döntése értelmében rendhagyó módon egy rövid 

ideig a kiválasztott filmszínházakban szintén meg lehetett nézni, így a szentgotthárdi moziban is. 

 

2019. december 8-án az első vetítés 106. évfordulója alkalmából a SZENTGOTTHÁRDI MOZIÜNNEP 

elnevezésű programon három remek filmet óriási kedvezménnyel láthattak az érdeklődők, mert az 

említett napra érvényes egységes jegyár csak 700 Ft volt. A kínálatban szerepelt mese, humor és 

kaland, a kampányszlogenünk szerint pedig „…megbánja, aki otthon marad!” 

 

2019. december 18-án újabb helyi mozgókép-történelmi eseménynek örülhettünk: az említett napon 

ugyanis 19 órától előjátszásra került sor, amelyre addig még nem volt példa. Az elmúlt év 

legjobban várt filmjének hivatalos magyarországi bemutatója december 19-én kezdődött, de nálunk 

már egy nappal korábban be lehetett ülni a Star Wars: Skywalker kora című szuperprodukcióra. 

Karácsonyra tehát különleges ajándékként megérkezett a messzi-messzi galaxis történetének utolsó 

fejezete, amellyel lezárult a kilenc epizód során felépített három trilógia. 

 

 

4. STATISZTIKA 

 

A következő oldalakon az elmúlt esztendő legfontosabb adatai következnek. Az információknál 

figyelembe kell venni, hogy 2019. július 23-tól augusztus 8-ig – a nyári szabadságolások miatt – 

nem volt vetítés. 

 

4.1. Előadások száma (db) 

 

2019. év – 387 előadás 

 

I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Vetítés 29 29 36 94 

 

IV-VI. hónap 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Vetítés 32 36 39 107 

 

2019. I. félév összesen: 201 előadás 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Vetítés 24 24 31 79 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Vetítés 29 38 40 107 

 



 

 

2019. II. félév összesen: 186 előadás 

 

4.2. Vendégek száma (fő) 

 

2019. év – 19084 vendég 

 

I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Létszám 1305 1497 1720 4522 

 

IV-VI. hónap 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Létszám 1699 2221 1381 5301 

 

 

 

2019. I. félév összesen: 9823 vendég 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Létszám 930 1154 1168 3252 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Létszám 1099 2299 2611 6009 

 

2019. II. félév összesen: 9261 vendég 

 

4.3. Bruttó bevételek (Ft) 

 

Emlékeztetőül: a táblázatok nem tartalmazzák az éves önkormányzati támogatás összegét. 

Kizárólag a saját bevételeket mutatják a számok. 

 

A Vendégjegy konstrukció 2017 januárjában került bevezetésre, a lényege a következő: előre meg 

lehet vásárolni, és az év során bármelyik előadásra beváltható. Gyakorlatilag mozis 

ajándékutalványnak tekinthető. Az első esztendőben közel 100 db, 2018-ban már 138 db, tavaly 

pedig összesen 174 db fogyott el belőle.  

 

2019. év – 28.607.906,- Ft 

 

I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Jegy 1.293.150,- 1.398.650,- 1.730.300,- 4.422.100,- 

Büfé 612.790,- 664.150,- 793.110,- 2.070.050,- 

Vendégjegy 11.700,- 19.500,- 63.700,- 94.900,- 

Bérleti díj - - 44.450,- 44.450,- 

Összesen 1.917.640,- 2.082.300,- 2.631.560,- 6.631.500,- 

 

IV-VI. hónap 



 

 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Jegy 1.736.300,- 1.665.650,- 1.289.950,- 4.691.900,- 

Büfé 797.340,- 585.230,- 444.170,- 1.826.740,- 

Vendégjegy 2.600,- 1.300,- 9.100,- 13.000,- 

Bérleti díj 76.500,- 31.750,- - 108.250,- 

Opel - 190.500,- 550.000,- 740.500,- 

Reklámvetítés - - 105.156,- 105.156,- 

Összesen 2.612.740,- 2.474.430,- 2.398.376,- 7.485.546,- 

 

2019. I. félév összesen: 14.117.046,- Ft 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Jegy 1.006.650,- 1.224.500,- 1.194.750,- 3.425.900,- 

Büfé 493.880,- 617.500,- 586.930,- 1.698.310,- 

Vendégjegy 15.600,- 24.700,- 1.300,- 41.600,- 

Pannon Kapu 38.100,- - - 38.100,- 

Összesen 1.554.230,- 1.866.700,- 1.782.980,- 5.203.910,- 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Jegy 1.127.950,- 2.372.150,- 2.642.750,- 6.142.850,- 

Büfé 564.910,- 1.096.920,- 1.158.170,- 2.820.000,- 

Vendégjegy 2.600,- 1.300,- 94.900,- 98.800,- 

Önkormányzat - 38.500,- 37.200,- 75.700,- 

Opel - - 149.600,- 149.600,- 

Összesen 1.695.460,- 3.508.870,- 4.082.620,- 9.286.950,- 

 

2019. II. félév összesen: 14.490.860,- Ft 

 

4.4. Közönségfilmek 

 

Az elmúlt esztendőben a szentgotthárdi moziban a TOP 10 népszerű – a nyilvános vetítési rendben 

is bemutatott – produkció közé a következők kerültek be: 1. Star Wars: Skywalker kora (amerikai 

családi sci-fi, akció-kalandfilm – 813 néző), 2. Bosszúállók: Végjáték (amerikai sci-fi, akció-

kalandfilm – 783 néző), 3. Jégvarázs 2 (amerikai családi animációs kalandfilm – 731 néző), 4. Egy 

kutya hazatér (amerikai családi kalandfilm – 611 néző), 5. BÚÉK (magyar vígjáték – 414 néző), 6. 

A kis kedvencek titkos élete 2 (amerikai családi animációs vígjáték – 399 néző), 7. Így neveld a 

sárkányodat 3 (amerikai családi animációs kalandfilm – 381 néző), 8. Marvel Kapitány (amerikai 

sci-fi, akció-kalandfilm – 376 néző), 9. Mancs őrjárat (amerikai animációs film – 374 néző), 10. Az 

oroszlánkirály (amerikai családi animációs kalandfilm – 357 néző). 

 

Közülük öt élőszereplősnek, öt pedig animációsnak tekinthető. Tavalyelőtt ez az arány egyébként 

nyolc és kettő volt az elsőként említett javára. Jól látható, hogy ezúttal többségben vannak a családi 

besorolásúak. Az aktuális összeállításban – 2018-hoz hasonlóan – sajnos megint csak egy magyar 

produkció található. 

 

A nézőszámok alapján 2018-ban az elsőnek 781 (Az igazi csoda), a tízediknek pedig 412 vendégre 

volt szüksége a rangsorban elfoglalt pozícióhoz (A Grincs). Az utóbbi adat a jelenleg értékelt évet 

tekintve már majdnem az ötödik helyhez is elegendő lenne. 

 



 

 

Nem elhanyagolható információ az sem, hogy amíg 2018-ban az első tíz helyezett összesen 5887, 

addig 2019-ben csak 5239 nézőt ért el. A összesített vendégszámokhoz viszonyítva az arányok 

azonban szinte ugyanazok, mert az első érték 27,7%-ot, a második pedig 27,4%-ot jelent. 

 

2019-ben nyilvános vetítés keretében összesen 129 filmet mutattunk be, és közülük 10 hozta a 

vendégek 27,4%-át. 

 

4.5. Külön szervezett előadások 

 

2013-ban és 2014-ben csak az iskolásoknak szóltak és kizárólag az oktatási intézményekkel 

együttműködve valósultak meg ezek az alkalmak. 2015-től azonban már tovább bővült a kör, és 

gyakorlatilag bárkinek – természetes vagy jogi személynek egyaránt – lehetősége van a 

segítségünkkel műsorrenden kívüli előadásokat lebonyolítani, akár jelentős kedvezménnyel is. 

 

Év Előadás (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 25 2773 ~111 

2016 23 2409 ~105 

2017 16 2053 ~128 

2018 23 2790 ~121 

2019 20 2392 ~120 

 

Tavaly némileg kevesebb zártkörű alkalom volt, mint egy évvel korábban, és ezek alacsonyabb 
összlétszámú látogatót eredményeztek, de az egy előadásra jutó átlagos nézőszám szinte 

ugyanannyi maradt. A nyilvános vetítési rendben bemutatott filmek vendégszámának és 

bevételének csökkenését sajnos csak részben tudták ellensúlyozni.  

 

Továbbra is külön kategóriát jelent a helyi FILMKLUB, amely egy-egy sorozat erejéig velünk 

egyeztetve, de maga választotta a műsorra tűzött alkotásokat, és a tagsága segítségével az elmúlt 

esztendőben szintén aktívan vett részt a közönség mozgósításában.  

 

Korábban már említettem, hogy tavaly kialakításra került az „art sáv”. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 

hogy a nyár kivételével minden évszakban tematikus sorozatok várják a rétegfilmeket kedvelőket. 

 

Az eddig kialakult szisztéma szerint az érdeklődők minden alkalommal rövid bevezető előadást 

hallgathatnak meg, majd a vetítéseket követően a látottak értelmezésére és megbeszélésére kerül 

sor. Az elmúlt öt év fontosabb információit az alábbi kimutatás tartalmazza. 

 

Időszak Film (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 tavaszi sorozat 6 217 ~36 

2015 őszi sorozat 7 248 ~35 

2016 tavaszi sorozat 7 210 30 

2016 őszi sorozat 5 216 ~43 

2017 tavaszi sorozat 9 398 ~43 

2017 őszi sorozat 7 374 ~53 

2018 tavaszi sorozat 8 430 ~54 

2018 őszi sorozat 7 459 ~66 

2019 téli sorozat 6 285 ~48 

2019 tavaszi sorozat 6 268 ~45 

2019 őszi sorozat 6 300 50 

 

A táblázat adatait összegezve a következőket kapjuk: 2015-ben 13 előadás összesen 465 vendéggel, 

azaz ~36 fő/vetítés; 2016-ban 12 előadás összesen 426 vendéggel, azaz ~36 fő/vetítés; 2017-ben 16 

előadás összesen 772 vendéggel, azaz ~48 fő/vetítés; 2018-ban 15 előadás összesen 889 vendéggel, 

azaz ~59 fő/vetítés, 2019-ben 18 előadás összesen 853 vendéggel, azaz ~47 fő/vetítés. 



 

 

 

Az információkból jól látszik, hogy tavaly minden eddiginél több különleges film került a vászonra, 

de sajnos éves szinten a nézőszám itt is jelentősen visszaesett 2018-hoz képest. 

 

Fontos tudnivaló még ennél a témakörnél, hogy a FILMKLUB keretei között minden alkotás csak 

egyszer látható, ellentétben a többi produkcióval, amelyek legalább kétszer szerepelnek a 

kínálatban. 

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

Alapvetően a Magyarországon forgalomba kerülő produkciók sikeressége határozza meg az 

eredményességünket. Ezen a tényezőn gyakorlatilag változtatni nem tudunk, többnyire az országos 

mutatószámok és tendenciák jelennek meg nálunk is. Véleményem szerint megfeleltünk az 

elvárásoknak, és mindent egybevetve eredményes esztendőt tudhatunk magunk mögött.  

 

Igyekeztünk a közönség kedvében járni a filmválasztások során, valamint kedvezményekre és 

meglepetésekre – az előző években kialakult és bevált gyakorlat szerint – tavaly szintén 

számíthattak a vendégek. Az erkély nem lett feláras, minden ezredik vendég jutalma egy 

Alkalomjegy volt, az öt-, tíz- és tizenöt-ezredik néző pedig ajándékcsomagot is kapott.  

 

Az elmúlt esztendőben érdeklődés hiánya vagy technikai probléma miatt nem maradt el egyetlen 

előadás sem, és ezek szerintem különösen fontos tények.  

 

Szerencsére vetítés csak egyszer szakadt félbe: 2019. október 27-én (vasárnap) átmeneti áramszünet 

miatt sajnos az esti filmet csak két részletben tudtuk bemutatni. Az igaz, hogy 17 néző visszakérte a 

már megváltott jegye árát és hazament, de 24 türelmes és optimista vendég elégedetten távozott. 

 

Folyamatosan frissítjük a saját honlapunkat és Facebook oldalunkat, továbbá minden lapszámban 

megjelenünk a helyi újság, a Szentgotthárd oldalain is. Fontos médiapartnerünk még a KÖRMEND 

FM és a VAS NÉPE, valamint a világhálón a kormend.hu és a vaol.hu szintén rendszeresen hírt ad 

rólunk.  

 

Mindezek mellett modern dizájnú és kétheti ciklusú nyomtatott plakátokkal egész évben jelen 

vagyunk a város forgalmasabb közterületein, továbbá a PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET 

székhelyén és a könyvtárban, valamint az OPEL gyárban és a GOTTHARD THERME HOTEL & 

CONFERENCE szállodában is. 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a nyári szabadságolások miatti kétheti leállás, valamint a 

munkatársak pihenőnapjai – a szerdák és a csütörtökök – kivételével egész évben várjuk a 

kikapcsolódni vágyókat, sőt vannak olyan időszakok, amikor a városban csak mi kínálunk 

programot. A legfontosabb szlogenünk és üzenetünk nem változott: „Ha mozi, akkor 

Szentgotthárd!”  

 

Nagy hátrányunk, hogy csak egy termünk van, és sok jó alkotást a forgalmazók által meghatározott 

kötelező előadásszámok miatt nincs lehetőségünk a magyarországi premier hetében műsorra tűzni. 

A jelenlegi vetítési renden azonban még nem indokolt változtatni. 

 

Korábban az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. évről évre egyre több belépőt vásárolt a dolgozóinak. A 

nyilvántartásaink szerint 2014-ben 180 db, 2015-ben 655 db, 2016-ban 930 db, 2017-ben 1344 db, 

2018-ban pedig már 1500 db Cégjegy értékesítése valósult meg. Tavaly sajnos jelentős csökkenés 

következett be, összesen csak 636 belépőt tudtunk kiszámlázni. Tapasztalataink persze nem 

változtak, mert ezeknek a tiketteknek a felhasználói általában nem egyedül érkeznek, és aki velük 

jön, az túlnyomó részt nem jogosult erre a juttatásra, tehát sok esetben plusz fizető vendéget jelent. 

 



 

 

Jó hír viszont, hogy a tulajdonos önkormányzat által korábban már elnyert – több mint kétmillió 

forint értékű – LEADER pályázat idén a megvalósulás fázisába érkezett. Mindez azt jelenti, hogy 

június 30-ig megtörténik a nagyterem kettő kültéri és egy beltéri – az aulát a nézőtértől elválasztó – 

ajtajának a cseréje, valamint november 30-ig a FILMKLUB vonatkozásában közel bruttó 500.000,- Ft 

számolható el filmek beszerzésére (kölcsönzési díjára). 

 

A büfében a pattogatott kukoricát készítő gép vonatkozásában a páraelszívás továbbra sem elég 

hatékony, az anyagi lehetőségek függvényében ezen változtatni szükséges. Maga a berendezés az 

elmúlt esztendő második felében többször meghibásodott, ezért hamarosan egy új beszerzésére és 

üzembe állítására kerül sor. 

 

A gépházban található technikai eszközök közül már csak a szerverre van garancia, azonban 

március végén lejár. Amennyiben lehetséges, akkor célszerű lenne a meghosszabbítása, amely 

bruttó 200.000,- Ft körüli összegbe kerülne. Sajnos számítani kell arra, hogy a vetítéstechnika 

folyamatos használata miatt előfordulhatnak kisebb-nagyobb meghibásodások. 

 

A bevételek növelése érdekében a 2D-s jegyárak drágítása idén egyszer már megtörtént, de 

kedvezményekre és meglepetésekre továbbra is számíthatnak a vendégek. További áremelés a 

büfében és a 3D-s tikettek vonatkozásában várható, de a technikai színvonal jelentős csökkenése, 

pontosabban az egyre romló vizuális élmények miatt szerintem nem korrekt a belépőkért a 

jelenleginél többet kérni. 

 

Egyrészt arról van szó, hogy a 2013-ban beszerzett speciális vászon a folyamatos igénybevétel 

miatt már jelentősen elhasználódott, azaz olyan poros lett, hogy a kivetített kép fehér színű részein a 

koszosodás már nagyon látszik. Annyira feltűnő, hogy egyre több néző kérdez rá az okára. Ezt a 

felületet tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba. A tavaly novemberben 

bekért árajánlat alapján a komplex – kerettel együtt történő – cseréjének bruttó összköltsége közel 

6.800.000,- Ft lenne. 

 

Másrészt az elmúlt év decemberében végrehajtott lámpacserével együtt elvégzett karbantartási 

munkák újabb problémákat generáltak. A vetítőgép képalkotó rendszerébe ugyanis olyan 

szennyeződések kerültek, amelyek például a sötét színeknél – legjobban a fekete vonatkozásában – 

nagyon jól látható foltokat jelenítenek meg a vásznon. Van közöttük kisebb és nagyobb is, de a 

legfeltűnőbbek középtájon mutatkoznak. Sajnos a vendégek már ezeket szintén észrevették és 

jelezték.  

 

Mivel a mozizás alapvetően vizuális élményt jelent, ezért a látottak magas színvonalú – Full HD 

kvalitású – megjelenítésének meghatározó szerepe van. Egyik szlogenünk például erre is utal: „Jó 

filmek csúcsminőségben mindenkinek!” Jelenleg ezt már nem tudjuk biztosítani. 

 

A projektor kitakarítása annyira speciális feladat, hogy azt kizárólag külföldön, laboratóriumi 

körülmények között lehet elvégezni, de nagyon sok időbe és pénzbe kerülne (körülbelül 1.200.000,- 

Ft ez a speciális karbantartás, plusz a kivett egységet átmenetileg helyettesítő eszköz bérleti díja, 

amely egyelőre nem ismert). 

 

A képminőség javítása tehát elengedhetetlen, ezért optimális esetben a vászon cseréje és a vetítőgép 

képalkotó rendszerének tisztítása egyaránt szükséges, de minimum az egyiket rövid időn belül 

mindenképpen indokolt megtenni! 

 

A további prioritások pedig a következők: a népszerű – a premier időszakában a hazai TOP 10-es 

nézettségi listát meghatározó – közönségfilmek hamar Szentgotthárdra érkezzenek, valamint a 

FILMKLUB keretei között minél több különleges és értékes, külföldi és hazai alkotást tudjunk 

bemutatni.  

 



 

 

Olyan széles és sokszínű (műfajilag változatos) kínálatra törekszünk, amely a tömeg- és a 

rétegigényeknek egyaránt igyekszik megfelelni.  

 

Alapvetően optimista vagyok az előttünk álló esztendő tekintetében, mert a nyári kéthetes leállást 

leszámítva gyakorlatilag egész évben folyamatosan és a rekreáció egyik lehetőségét biztosítva 

aktívan veszünk részt a város kulturális életében.  



 

 

 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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I. BEVEZETÉS 
 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi 

nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit 

ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti 

erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 

 

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.” 

/Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás/ 

 

Magyarország Alaptörvényében, a Nemzeti Hitvallásban található sorok is bizonyítják, hogy a 

kultúra szűkebb és tágabb értelemben vett identitásunk egyik legfontosabb meghatározója, alapelve. 

Egy állampolgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint bármely más, a városi 

civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A városi ember komfortérzetének 

megteremtése pedig, még ha kisvárosról is van szó, korszerű kultúra és ennek igénybevételi 

lehetőségei nélkül elképzelhetetlen. A kultúrát az emberi lét megjelenési formájaként is értelmezve 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a városfejlesztési prioritások között mindig kitüntetett helyen 

szerepeltette a humán szférát, a kultúrát, a közművelődés egészét. Fontosnak tartja annak 

biztosítását, hogy a város lakossága, valamint a hozzánk érkezők műveltségüket, készségeiket minél 

szélesebb körben gyarapíthassák, közösségi művelődési jogaikat érvényesíthessék. 

 

Különösen a jelenlegi helyzetben, a piaci szemlélet mind erőteljesebb megjelenése korában, óvni 

kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac törvényszerűségei nem érvényesíthetők. A 

közművelődés terén segíteni kell az egyéni kezdeményezéseket, az önszerveződő csoportokat, civil 

szervezeteket. Az intézményfenntartásnak és az önkormányzati támogatásnak ezen elvek 

érvényesítését kell szolgálniuk. 

 

Jelen koncepció hosszabb távra mutató terv, mely kijelöli a közművelődés fejlesztésének főbb 

irányait, számba veszi a rendelkezésre álló anyagi, szellemi és építészeti erőket. Szentgotthárd 

Városa a turizmus fellendítésére rengeteget áldozott a korábbi években – ezen fejlesztésekkel 

párhuzamosan meg kell teremteni és folyamatosan biztosítani kell a magas színvonalú, igényes 

művelődés, szórakozás, kulturált szabadidő feltételrendszerét is. Folyamatos cél kell, legyen a város 

polgárainak, valamint az idelátogató hazai és külföldi vendégeknek közművelődési, művészeti, 

közéleti aktivitását erősítse, kielégítse, és az otthonosságérzetet kiteljesítse. 

 

Az önkormányzati intézmények mellett egyre jelentősebb szerepet töltenek be a helyi kulturális élet 

tervezésében és szervezésében a civil szerveződések. A nem önkormányzati intézmények 

megjelenésével a város kulturális, szabadidős tevékenységei is gazdagabbá, színesebbé, 

differenciáltabbá válnak, elősegítve ezzel a kulturális fejlődést, mely nélkül nincs belső fejlődés 

sem. 

 

II. A KONCEPCIÓ CÉLJA, ALAPELVEI 
 

A közművelődés illetve a kultúra közvetítése is mind inkább piaci alapokra helyeződik át, és ebben 

a folyamatban további jelenség, hogy a média / az internet alap világ egyre inkább felülkerekedik a 

személyes és közösségi részvételt igénylő közművelődési kapcsolatokon. A kultúra 

megkérdőjelezhetetlenül valós értékeket hordozó formáinak bemutatása, fenntartása és közvetítése - 



 

 

különösen kistelepülési szinten – egyre nagyobb kihívás. Jelen koncepciónak azonban ilyen 

körülmények között sem lehet más célja, hogy tudatosítsuk a helyi értékek, települési hírességek 

emlékének, a helytörténeti hagyományok ápolásának és megőrzésének fontosságát, segítjük a 

különböző művészeti ágak (színház, zene, képzőművészet, tánc stb.) nyújtotta élmények 

személyiségformáló hatásának érvényre juttatását a közművelődéshez és a kultúrához való 

hozzáférés jogát biztosítva. Ezen belül pedig a közművelődés szerepének meghatározása 

Szentgotthárd fejlődésével kapcsolatos elképzelésekben, illetve az Önkormányzat és intézményei 

ebbéli érdekeltségének, szerepvállalásának és felelősségének értelmezése. Feladata, hogy a város 

közművelődési politikájához megfelelő iránymutatást nyújtson, behatárolja az elkövetkező évek 

feladatait a jelenvaló helyzet alapján - az így kijelölt céloknak azonban összhangban kell lenniük a 

település általános fejlesztési céljaival is. Természetesen ennek során figyelemmel kell, hogy 

legyünk a helyi polgárok művelődési igényeire, a lakosság anyagi helyzetére, és lehetőség szerint 

egységes alapelvek szerint kell meghatároznunk a város által támogatott tevékenységek körét, azok 

ellátásának módját és feltételeit. 

 

Ezen célok elérése érdekében elsőként a jelenlegi helyzet, a rendelkezésre álló helyi feltételek 

számbavétele szükséges, párhuzamosan azzal, hogy - a törvényesség biztosítása érdekében – 

koncepciónak tekintettel kell lenni a közművelődés hatályos jogi hátterére is. A feladatok nagy 

részének megoldása általában az Önkormányzat kötelezettségeként értelmezhető, azonban az egyes 

részek rendezését az intézményeknek kell vállalniuk. A legtöbb cél, feladat azonban csak tudatosan 

együttműködve, közösen érhető el - mind az Önkormányzat és az intézmények, civil szervezetek, 

mind az intézmények, civil szervezetek egymás közötti kapcsolatát tekintve. 

   

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget biztosítani, 

az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges. 

2. Az esélyegyenlőségre tekintettel minden állampolgárnak biztosítani kell a közművelődéshez 

való jogot, a közművelődési tevékenységek támogatása pedig közcél. 

3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt vevő 

önkormányzati intézmények / az önkormányzati közművelődési feladatellátásra az 

Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek elkötelezettek 

egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. A kultúra részterületei egyenrangú félként összefüggő, kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek. 

5. Az Önkormányzat elismeri, mindenkinek joga, hogy: 

 megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével kapcsolatos 

ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés útján, 

 igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési 

intézmények szolgáltatásait,  

 műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

 művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 

szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 



 

 

6. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 

lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

7. Önkormányzat ezért a tulajdonában, működtetésében lévő intézményeket fenntartja, 

együttműködik az intézményekben dolgozó szakemberekkel. 

8. Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi rendezvényeket. 

9. Közművelődési feladatainak ellátásban önkormányzatunk igényli a civil szervezetek 

közösségek, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak, az egyesületek, valamint a 

kulturális tevékenységet végző vállalkozások közreműködését. 

 

 
III. A KÖZMŰVELŐDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

A közművelődési feladat ellátását számos jogszabály határozza meg, melyek közül az alábbiakban 

megfogalmazottakat vesszük figyelembe a koncepció készítésénél és a város közművelődési 

feladatainak biztosításánál: 

 

A legmagasabb szintű hazai jogforrás, Magyarország Alaptörvénye arról rendelkezik, hogy a 

kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az Alaptörvény XI. cikke 

szerint minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez: Magyarország ezt a jogot a 

közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az 

ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki 

számára hozzáférhet ő felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben 

meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi LXXXIX. tv. 13. § 7. pontja települési önkormányzat 

feladatai közé sorolja kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét a helyi 

közművelődési tevékenység támogatását azzal, hogy a települési önkormányzat maga határozza 

meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően —, mely feladatokat, milyen 

mértékben és módon lát el. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi 

önkormányzatok kötelező feladata, amelyet a városi önkormányzat nyilvános könyvtár 

fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy 

nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesíthet. Ez a törvény rendelkezik arról is, a 

közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása pedig 

közcél, illetve, hogy a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. A törvény kimondja, hogy települési önkormányzati fenntartású muzeális 

intézmény, könyvtár és közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet 

vagy politikai irányzat mellett sem, továbbá, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

- megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a 

nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos 

ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a 

közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 



 

 

- a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a 

muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, 

- műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak 

szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

- művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti 

és tartalmi segítséget kapjon. 

 

A törvény szövege tartalmazza továbbá, hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a fentebb felsoroltakból mit, 

milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.  

 

A települési önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a helyi közművelődési tevékenység 

támogatását, ezen belül a közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő 

adottságaira figyelemmel történő – megszervezését: 

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Szintén ez a törvény írja elő, hogy a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek 

folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 

biztosít, amely: 

- segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 

társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét, 

- működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 

közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének 

tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja, 

- mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 

- együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más 

szakterületekhez tartozó intézményekkel, 

- alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 

- részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

 

Számos más ágazati jogszabály mellett Szentgotthárd Város 7/2019. (II. 28.)  önkormányzati. 

rendelete rendelkezik az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. A KONCEPCIÓ TERMÉSZETFÖLDRAJZI,  
GAZDASÁGI HÁTTERE: 

 
Közép-kelet Európában az Európai Unió tagállamaként Magyarország az UNIÓ keleti kapuja, 

Szentgotthárd pedig az ország nyugati kapuja. A város a Rába és a Lapincs-folyó találkozásánál, a 

nyugat-dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén fekszik. Speciális geopolitikai helyzetét a 

„hármashatár-mentiség” határozza meg: Ausztriával és Szlovéniával közvetlen határos. A település 

földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési útvonala van mind a hazai, mind a 

külföldi szomszédos kistérségek központjaihoz – Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, Grad, 

Muraszombat, Jennersdorf, Graz. 

 

A nemzetiséghez tartozás szempontjából természetesen erősen befolyásoló tényező a városban / a 

térségben a (hármas) határmentiség. Nemzetiségek alapján élnek itt németek, szlovének, horvátok, 

romák, ukránok, szerbek, örmények, lengyelek és szlovákok. A legjelentősebb kisebbséget azonban 

egyértelműen a szlovének és németek alkotják. 

 

A kisváros környezetében 14 település, apró és kis falvak találhatók. A kistérség 15 települései 

1996 óta tömörültek területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat szorosabbá vált, amikor 

is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló források minél teljesebb, 

célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú 

biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek és megalakították a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulást, ami a mai napig működik önkormányzati társulás néven.  

 

A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező 

textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A 

rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a gyors 

és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi Ipari Park 

fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és Körmend 

irányában. Az ipari park ad helyet a régió több jelentős gazdasági szereplőjének, pl. az Opel, 

Kiswire, Allison, Ames magyarországi vállalatának is. Az Ipari park fejlesztése az elkövetkezendő 

években várhatóan tovább folytatódik.  

 

A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon fejlesztési 

program készült, melynek eredményeképpen 2007. nyarán Szentgotthárdon megnyitotta kapuit a St. 

Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.  

 

Az elmúlt évtizedben pozitívan alakult Szentgotthárdon a munkaügyi helyzet. A város 

munkanélküliségi rátája országos viszonylatban kiemelkedően alacsony. Mára kijelenthető, hogy az 

idegenforgalmi fejlesztések és az Ipari park aktuális fejlesztése szerencsésen befolyásolja ezeket a 

körülményeket. A város és térségének egyik aktuálisan megoldásra váró problémája ugyanakkor a 

lakónépesség iskolázottságának, képzettségének viszonylag alacsony volta, illetve az a tény, hogy a 

munkanélküliek képzettsége nem mindig felel meg a munkaerő-piaci igényeknek.  

 

 

 

 

 



 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉS SZÍNTEREI SZENTGOTTHÁRDON: 
 

Színház (Széll K. tér 7.) 

A XII. századi, román ciszterci templom falainak felhasználásával épült barokk stílusban 1677-ben. 

Az új templom elkészültével magtárrá alakították, majd 1988-ban a magtártemplomot átépítették, s 

a város színháza lett. Elsősorban színpadi előadások, rendezvények, kiállítások színhelye, de itt 

működik átmenetileg a Látogatóközpont is. 

 

Művelődés Háza (Kossuth L. u. 7.) 

Az eredetileg banknak készült épület szolgálta évtizedeken keresztül a város közművelődését, 

jelenleg közművelődési jellegű tevékenységeknek nem ad otthont, ugyanis a Kormányhivatal 

használatába került át az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.  

 

Művelődés Háza kerthelyisége: 

Szabadtéri rendezvények-koncertek, bálok- helyszínéül szolgált. Állapota leromlott, de pályázati 

forrásból a felújítása hamarosan megkezdődhet, ezt követően továbbra is használható lesz 

közművelődést érintő programok helyszínéül. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár (Széll Kálmán tér 2.) 

Kulturális tevékenység keretében a központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban 

kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használóképző 

tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos 

versenyek és vetélkedők zajlanak a hagyományos könyvtári szolgáltatások és tevékenységek 

mellett. 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

A 2012-es felújítást követően immáron az önkormányzat fenntartásában működik, 3 szinten 

bemutatva a folyamatosan fejlesztett állandó és az időszaki kiállításokat. 

 

Csákányi László Filmszínház (Hunyadi út 1.) 

Az 1908-ban épített, több mint 100 éves mozi külső-belső felújítása után megújult erővel, digitális 

vetítéstechnikával várja a nézőket. 

 

Kolostor belső udvara (Széll K. tér 11.) 

A ciszterci rendháznak épült, ma önkormányzati hivatal épületének belső udvara, színházi és 

könnyűzenei szabadtéri programoknak adott otthont az utóbbi években. Állapota ugyan – a kolostor 

falai miatt – leromlott, de ennek ellenére több sikeres szabadtéri színházi esemény helyszíne volt a 

közelmúltban.  

 

Refektórium (Széll K. tér 11.) 

A ciszterci rendház egykori ebédlője kitűnő akusztikája miatt zenei rendezvények megtartására ad 

lehetőséget, jóllehet, éppen ez az akusztika csak bizonyos típusú zenei előadások megtartására 

alkalmas, többnyire kisebb komolyzenei előadásokra, kamarakoncertekre. A Refektórium előtti 

terasz kulturális célokra történő használata is több lehetőséget kínál. 

 

Nagyboldogasszony templom (Széll K. tér 9.) 



 

 

A vallási funkcióján kívül elsősorban orgona-koncertek, komolyzenei és énekkari koncertek 

helyszíne. Több programnak is helyet adhatna, vallási-, zenei és irodalmi eseményekhez 

kapcsolódóan - akár kiegészítő helyszínként is egyes, szellemiségében is kapcsolódó 

rendezvényeknek. 

Templomgaléria 

Kiállításoknak ad helyet a templom bal oldalán lévő emeleti helyiségekben, de egyéb 

programoknak is helyet adhat a jövőben.  

 

Szabadtéri színpad (templom és a Színház között) 

Tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények fő helyszíne, nagyobb rendezvényeknek (pl. operett 

előadás, koncertek, városi nagyrendezvények) adhat helyet. 

 

Rábakethelyi templom (Felső út 34.) 

Vallási funkcióján kívül ma még csak komolyzenei és énekkari koncerteknek ad otthont, jövőben 

orgona-koncertek szervezése is várható. 

 

Evangélikus templom (József A. u. 12/A.) és Református templom (Mathiász A. u.) 

A vallási funkciójukon kívül zenei koncertek, előadások, esték, kisebb rendezvények helyszínei.  

 

Városrészi klubok – Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu, Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa 

városrészeken. 

 

Városi Televízió (Széll K. tér 2.) 

Programjaikkal színesítik a város kulturális életét, illetve archiválják Szentgotthárd kulturális 

életéről készült felvételeket. 

 

Jó Pásztor (Brenner) kápolna és környéke 

A Brenner út felújítása és a boldoggá avatást követően egyre több zarándok keresi fel a helyszínt, 

további érdeklődés és fejlesztések várhatók. Kihelyezett hittan órák, foglalkozások helyszíne is 

lehet. 

 

Rábafüzesi Hianz Tájház (Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc u.3.) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által működtet tájház, ahol több tíz év néprajzgyűjtés 

eredményei kaptak végleges otthont. Előzetes bejelentkezéssel látogatható. 

 

 

 

VI. A KÖZMŰVELŐDÉS JELENLEGI SZEREPLŐI 
SZENTGOTTHÁRDON: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban a kulturális színtereket az alábbi szervezetekkel 

működteti közművelődési intézményeken keresztül biztosítja a szabad művelődés lehetőségét: 

 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM, 

 SZÍNHÁZ, melyek üzemeltetését az Önkormányzat A PANNON KAPU 

KULTURÁLIS EGYESÜLET-nek adta át, 

 CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ, amelynek üzemeltetésével az 

Önkormányzat a SZET Kft-t bízta meg.  



 

 

 

A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil szervezetek, a 

műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A közművelődési 

programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú 

művészetoktatás résztvevőinek, a médiáknak, egyházaknak. 

 

Az intézmények a közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél figyelembe vették a 

lakosság igényeit, építettek a város, a kistérség kulturális hagyományainak, szokásainak őrzésére, 

gazdagítására, az egyéni és közösségi művelődési öntevékenységben rejlő lehetőségekre, valamint 

hozzájárulnak a szabadidő közművelődési célú, életminőséget javító eltöltéséhez. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés demokratikus intézményeként, a közösségi és 

értelmiségi lét egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos 

eszközrendszerével kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és feltárt - írott 

és egyéb módon rögzített - értékeit a város polgárai használhassák. Tevékenységében a 

hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett közművelődési jelleg és információszolgáltatás is 

egyre nagyobb jelentőséggel bír. Jól szolgálja az intézmény a megváltozott használói igények 

kielégítését.  

 

A Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű ellátást 

nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános, alapellátást nyújtó nemzetiségi (német és szlovén) könyvtár, 

kistérségi ellátórendszeri központ. Szervezeti egységei: felnőtt részleg és internet–terem, folyóirat-

olvasó és médiatár, gyermekrészleg, 4 városrészi fiókkönyvtár. Működési területe: Szentgotthárd 

közigazgatási területe (fiókkönyvtárak a városrészeken: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, 

Rábatótfalu). A Berzsenyi Könyvtárral kötött megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken. (Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Szakonyfalu, 

Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály). 

 

Személyzet: Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett 

feldolgozó munkát is ellátva), 2 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban, 1 fő a 

gyermekkönyvtárban, 1 fő fiók-könyvtáros (a négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, és a 

felnőtt részlegben 3 délelőtt az olvasószolgálatban), 1 fő könyvtárvezető, 1 fő adminisztrátor.  

 

A gyűjtemény részei:  

Központi könyvtár gyűjteménye: 

 felnőtt részleg (könyvek) 

 gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek) 

 folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok) 

 médiatár (DVD- és CD-lemezek, zenei könyvek, kották) 

 helyismereti külön-gyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok, folyóiratok, 

kéziratok és fényképek) 

 szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény 

 a városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény. 

 



 

 

A teljes állomány 100 %-a elektronikusan feldolgozott, adatai hozzáférhetők helyi hálózaton 

(Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer) és távoli elérésű katalógusban a www.mfv.hu honlapról 

(OPAC).   

 

Szolgáltatások: 

Ingyenes, beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:                         

• könyvtárlátogatás                                 

• kijelölt gyűjteményrészek használata            

 olvasóterem    

 folyóirat-olvasó      

• közhasznú információk szolgáltatása 

• felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

• dokumentumkölcsönzés                                

 könyv 

 diafilm   

 folyóirat                                               

 hangzó dokumentumok                      

 DVD lemezek 

• az állományfeltáró eszközök használata                                    

 Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                               

• könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                               

• a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata 

Térítéses szolgáltatások:  

• média tagság (CD, DVD, e-könyv olvasó kölcsönzéséhez) 

• irodalomkutatás 

• számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra 

• fénymásolás 

• nyomtatás 

• fax-továbbítás 

• szkennelés 

• laminálás 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások: 

• reprográfia 

• fax-továbbítás 

• nyomtatás 

• szkennelés 

• laminálás 

• számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten) 

 

Nyitva tartás: A központi könyvtárban heti 6 nap (hétfőtől szombatig), összesen 49,5 órában, a 

fiókkönyvtárakban hétfőtől péntekig összesen 21,5 órában.  

 

Könyvtárszakmai tevékenység: a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott módon – a használói és 

helyi igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, 

hangzó és képdokumentumokat, kottákat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, 

ajándékozás és csere útján. A beszerzett dokumentumokről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 

http://www.mfv.hu/


 

 

A könyvtár a feltáró munkája során az állományba kerülő dokumentumokról az őket jellemző 

formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezeket adatbázisban rögzíti, számítógépes 

katalógusokat készít. Gondoskodik a könyvtári állomány megőrzéséről és védelméről. A beszerzett 

dokumentumokat kölcsönzéssel vagy helyben használattal rendelkezésre bocsátja. A saját 

gyűjteményből ki nem elégíthető kéréseket könyvtárközi kölcsönzéssel teljesíti. Kérés esetén a 

szerzői jog előírásait figyelembe véve, elektronikus úton továbbítja a kért dokumentumokat. 

Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a könyvtár dokumentumairól, közhasznú 

információkat szolgálatat, általános tájékoztató tevékenységet végez, e-tanácsadát nyújt. 

Helyismereti gyűjteményével és tájékoztató tevékenységével segíti a kutatást. 

 

Közönségkapcsolati és kulturális tevékenység: A központi könyvtár részlegeiben és a 

fiókkönyvtárakban kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és 

használóképző tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, 

hagyományos versenyek és vetélkedők zajlanak, többnyire pályázati forrásokból megvalósítva.   

 

Költségvetés: A fenntartó Önkormányzat által biztosított költségvetési forrásból, központi 

érdekeltségnövelő támogatásból és pályázati (uniós és hazai) forrásokból gazdálkodik a könyvtár.   

 

Továbbképzés: A könyvtárosok rendelkeznek a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel. Teljesítik a rendeletben előírt 5 éves továbbképzést. Elsősorban központilag 

támogatott képzéseken vesznek részt. 

 

A könyvtár keretében működik 2010 óta a Honismereti klub, amelynek közreműködésével 

kutatómunka folyik, kiállításokat készítenek elő, helytörténeti kiadványok készülnek. Az intézmény 

törekszik a pályázati források felkutatására és ezek elnyerésére,  

 

Az intézmény törekszik a pályázati források felkutatására és ezek elnyerésére, amelyek révén 

fejlesztések valósulhatnak meg. A könyvtár vezetése nagy gondot fordít az információs 

infrastruktúra fejlesztésére, az információs technológia új lehetőségeinek alkalmazására. 

 

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül 

hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja a 

felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a 

könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, amelyek 

szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát 

és értékét.  

- A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a 

közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s feleljen 

meg szociális és esélyteremtő funkciójának.  

- Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást, 

járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhez. 

- A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, 

elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új használói 

csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére. 

- A könyvtár működését a használó-központúság jellemezze, minőségi szolgáltatást nyújtson 

mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől és időtől 



 

 

függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival járuljon hozzá a 

könyvtárhasználók életminőségének javításához.   

 

ÖSSZESSÉGÉBEN a Móra Ferenc Városi Könyvtár jó színvonalon ellátja a feladatait, sőt, ezek a 

feladatok folyamatosan bővülnek – gondoljunk a honismereti és helytörténeti tevékenységre, a 

Honismereti Klub működtetésére – a feltáró munka eredményeként a létrejövő kiállításokra. 

Feltétlenül kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati felhívásokon való szorgos 

megjelenés és ezzel összhangban a pályázati támogatások sorozatos elnyerése. Szinte kizárólag 

ennek köszönhető, hogy jelentős változások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a 

Könyvtárban, sőt, a fiókkönyvtárakban is. A Könyvtár szakmai munkája figyelemre méltó, az általa 

kínált szolgáltatások végiggondoltak, jól kitaláltak, a propagálásuk pedig folyamatos. 

 

TEENDŐK – FEJLESZTÉSEK: 

 

- Az udvari léces faház (egykori tüzelőtároló) tetőszerkezetének megerősítése, a lécajtó 

megjavítása, a pincelejárat elkerítése. 

- A rábatótfalusi fiókkönyvtárban a gyerekmosdók felújítása. 

- A könyvtár helyhiánnyal küszködik. Ennek egyik megoldása a jelenleg a Városi Televízió 

által használt emeleti termek felszabadulása után egyes helyiségek intézményi használatra 

történő átengedése. A másik irány a könyvtár udvar felújítása és ugyanitt a nyugati oldalon, 

a jelenlegi garázsok helyén egy (kinyitható, hőszigetelt üvegfalú) épületszárny kialakítása, 

amely nem csupán galériaként, de csoportfoglalkozások, előadások, stb. színtereként is 

funkcionálna.  

- A könyvtárudvar térkövezése, a csapadékvíz elvezetésének felújítása, az udvaron szabadtéri 

közösségi- és rendezvénytér kialakítása. 

 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

 

Szentgotthárdon 1983 óta működik a Múzeum. Törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén 

nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb szentgotthárdi és 

apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai: A Szentgotthárd környéki 

szlovének életmódja, Látványraktár. 2013 óta új állandó kiállítással bővült a múzeum gyűjteménye: 

A szentgotthárdi csata, A szentgotthárdi ipar a XIX-XX. században, Gerencsérek. Évente megújuló 

időszaki kiállítások láthatók a múzeum emeleti termében és az Önkormányzati Hivatal 

előcsarnokában.    

 

A múzeum feladata a kulturális javak gyűjtemény gondozása, a helytörténeti gyűjtemény 

tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Helytörténeti kiállításait 

folyamatosan bővíti interaktív elemekkel, a kiállításokat népszerűsítő és bemutató kiadványokkal. 

Elsősorban a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és 

kiállításokon bemutatja, kutatási tevékenység lehetőségét biztosítja, múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, folyamatosan megújuló 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít. Múzeumpedagógiai 

foglalkozásait folyamatosan bővíti munkafüzetek, feladatlapok szerkesztésével. Kultúraközvetítő, 



 

 

közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához. 

Tevékenységével segíti a város turisztikai vonzerejének növelését. 

 

2013. január 1-je óta az Önkormányzat a fenntartója. Azóta teljesen megújultak az emeleti 

kiállítótermek, a villamos hálózat és a padlóburkolat. Új állandó kiállítások jöttek létre. Az 

intézmény szlovén bázismúzeum besorolást is nyert, nyitva tartása is jelentősen bővült. Hétfőtől 

szombatig 10.00 és 15.00 óra között tart nyitva, előzetes bejelentkezés esetén ettől eltérő 

időpontban is fogad látogatókat, iskolai csoportokat múzeumpedagógiai foglalkozásra.  

 

Személyzet: 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő tárlatvezető, teremőr és takarító, 1 fő megbízási díjas 

gondnok. 

 

Önkormányzati forrásból és pályázati támogatásokból jelentős helytörténeti állandó kiállítások 

valósultak meg. Kiemelkedő jelentőségű az 1664-es szentgotthárdi csatát bemutató interaktív 

terepasztal és a hozzá kapcsolódó Hadiösvény elnevezésű program, amely a magyar mellett szlovén 

és német nyelven is elérhető. Az ipartörténeti kiállítás a hagyományos elemeken kívül interaktív 

virtuális kiállítást is tartalmaz (Szentgotthárd négy egykori nagy jelentőségi gyárát mutatja be), 

valamint a kaszagyár gépeinek működő makettjeit is kipróbálhatják a látogatók. A kiállítások (mind 

a néprajzi, mind a helytörténeti) évente interaktív elemekkel (kirakható kockák, puzzle-ök) bővül. A 

kiállítások bemutatására és népszerűsítésére háromnyelvű múzeumi katalógus készül 2020-ban 

pályázati forrásból. 

 

TEENDŐK – FEJLESZTÉSEK: 

 

- A múzeum külső homlokzatának vakolása, de legalább a vakolat kijavítása az ablakok körül. 

- Légkondicionálás kiépítése a múzeum két szintjén. 

- A Múzeum népszerűsítése – marketingje (többnyelvű kiállítási munkafüzet készítése, 

szórólapok, közösségi média akciók-reklámok, reklámfilm készítése). 

 

 

SZÍNHÁZ  

(PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET) 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 79. § (1) alapján a települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben 

meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő 

jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet. 

 

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 

megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi városi közművelődési feladatainak ellátását, 

továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban zajló 

kulturális tevékenység fellendítése. Az együttműködési megállapodást a Felek 2013. elején – a 

TDM megalakulását követően – módosították, a korábbi turisztikai és ifjúsági feladatok annyiban 

kikerültek a megállapodásból, hogy a Látogatóközpontot működteti az Egyesület, illetve részt vesz 

az ifjúsági feladatok szervezésében. 

 



 

 

Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és 

kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok anyagi 

és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új művészeti 

együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális 

tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. Színházi és koncert 

előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a működőkkel való szorosabb 

együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. Az egyesületi forma előnyeit 

kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy pályázatok benyújtásával, illetve külső források 

felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.  

 

A 2020-ban aktualizált együttműködési megállapodás tartalmazza azokat a tevékenységeket, 

amelyeket az Önkormányzat az Egyesülettől elvár. 

 

Az Egyesület munkaszervezetet köteles működtetni a feladatai ellátására, ennek létszáma jelenleg 5 

fő, ezen túlmenően alkalmanként megbízással láttatja el technikusi feladatokat és 1 fővel a 

takarítási feladatokat. Az év során közösségi szolgálat keretében középiskolások vesznek részt a 

rendezvények lebonyolításában. 

Az együttműködési megállapodás alapján a közművelődési feladat megvalósításában 

közreműködőktől megkívánt szakképzettség: „a jogszabályokban meghatározott szakképzettség”. A 

munkaszervezetet „olyan létszámban és szakmai összetételben kell működtetni, ami az egyesület 

feladatainak maradéktalan ellátásához szükséges”. 

 

Az Egyesület munkaszervezete a Színház épületében található. A rendezvények esetében helyben 

rendelkezésre állnak a munkatársak, mindemellett a rendezvényeken résztvevő közönségnek itt 

helyben van lehetősége a programok után érdeklődni, rendezvényekre jegyeket váltani és nem kell 

egy másik külön épületbe elmenni. Másik oldalról viszont a Színház épülete, azon belül az irodai 

tevékenységre használt helyiség nem maradéktalanul alkalmas az irodai feladatok ellátására, főleg 

az ugyanitt ellátott látogatóközponti funkcióval együtt. A turisztikai szakembereink és a 

szolgáltatók is mind egyetértenek, meglátásuk szerint a mindennapi közművelődési és turisztikai 

tevékenység ebben a formában, néhány négyzetméteren való összeegyeztetése nem a 

legszerencsésebb. A TOP fenntartható turizmusfejlesztés pályázati projekt keretében ugyanakkor 

egy olyan újabb tér jön létre az egykori ciszter udvarház felújításával, amely azon túl, hogy a város 

turisztikai központja lesz, kiválthatja a színházi látogatóközponti funkciót is, vagyis onnantól 

kezdve a színházi látogatóközpont csak iroda funkciót töltene be, alkalmasabb munkafeltételeket 

biztosítva a PKKE közművelődési feladatellátásának. 

 

A Színház jelenleg a város kulturális életének központja: 

 

- színházterem: rendezvényre, különösen kis díszletigényű kamara, vagy pódium 

előadások tartására alkalmas,  

- Információs Központ: jelenleg információs központként és az Egyesület 

munkaszervezetének irodájaként működik – lásd: fentebb, 

- a jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, különböző fórumoknak, 

gyűléseknek, fogadásoknak, játszóházaknak, kisebb városi ünnepségeknek, különböző 

versenyeknek ad helyet. Az aula közelmúltbeli vizuál- és hangtechnikai felújítása révén 

alkalmassá vált konferencia termi felhasználásra is. 

 



 

 

A színházat 2020. évtől meghatározott időkeretben használhatják csak térítésmentesen az 

iskolák és a civil szervezetek – a meghatározott időtartamon felül vagy térítési díjat kell fizetni 

vagy együttműködési megállapodást kell kötniük a feleknek arról, hogy a használó szervezet 

milyen módon működik közre a városi kulturális feladatok ellátásában. 

 

Az önkormányzat lehetőségéihez mérten több fejlesztést is megvalósított az elmúlt időszakban. A 

Művelődési ház kerthelyiségének felújítása várhatóan idén már megtörténhet a nyertes LEADER 

pályázatnak köszönhetően – ezt követően helyszínként bevonható a programszervezéseb. A 

Refektórium, mint művelődési színtér falburkolatainak megújulása SI-HU pályázati projektből, a 

szabadtéri színpad és környezetének megújulása pedig TOP pályázatból készült el. Ugyanitt 

bejáratot alakítottunk ki a Várkert járművekkel való megközelítésére, nyilvános WC is épült, 

továbbá a színpad melletti kisházban kiszolgáló vizesblokk is készült. A színházban önkormányzati 

forrásból felújítottuk mind a nézőtéri vizesblokkot, mind a fellépő öltözőket (2-db-ot), új színpadi 

függönyt szereztünk be, de a tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása, továbbá a Látogatóközpont 

ajtajának hőszigetelt ajtóra cserélése is megtörtént. Pályázati forrásból új elektromos zongorát is 

tudtunk beszerezni a színházba. Önkormányzati támogatásnak köszönhetően a színvonalasabb 

előadok megszervezéséhez beépített projektor és vászon is már rendelkezésre áll. Szintén pályázati 

forrásoknak köszönhetően a város immáron saját mobil színpadfedéssel és már mobil színpaddal is 

rendelkezik. A városi rendezvénykeretből mobil sminkasztalok, illetve (nézőtéri) székek is 

beszerzésre kerültek, lehetőséget biztosítva a kolostorudvarban a nagyobb előadások megtartására 

is. Egy további pályázatnak - és önkormányzati támogatásnak is köszönhetően - további fény- és 

hangtechnikai fejlesztések, illetve az alsó szinten lévő öltözők felújítása is hamarosan megtörténhet. 

 

A rendezvényszervezés területén is történtek változások a legutóbbi közművelődési koncepciót 

követő időszakban: irány a nagyobb városi rendezvények vonatkozásában, hogy egy másfajta 

szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel valósuljanak meg. Több új kezdeményezés is 

létrejött az elmúlt években (Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl. Kern-Koltai Napok, 

Szentgotthárdi Kolostorszínház, stb.), több új helyszín is bevonásra került. Mindezt tovább kell 

vinni, fejleszteni és - a kulturális tartalmak érdemi csökkentése nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a 

feladatellátást. 

 

Ehhez kapcsolódóan a kolostorudvar további lehetőségeket rejt magában – a hiányosságai ellenére 

is. Zárt, mégis szabadtéri, minőségi zenei és színházi programnak/programsorozatoknak adhatna 

otthont – a rentabilitáshoz elégséges nézőtéri férőhellyel. Az ehhez szükséges mobil színpad és 

színpadfedés, nézőtéri székek, mobil öltöző sminkasztalok, stb. rendelkezésre állnak az elmúlt évek 

fejlesztéseinek köszönhetően. Új, tematikus (rész)programoknak is helyet adhatna, akár a 

refektórium / refektórium terasz (pl. „Gotthárdi Jazz Piknik” stb.) / felújítását követően a 

kolostorkönyvtár bevonásával is, de pl. egyes színművészeti képző intézményekkel kialakítandó 

együttműködések keretében nyári színművészeti tábor helyszíne is lehetne Szentgotthárd és a 

Kolostorszínház. 

 

A legnagyobb városi rendezvények: 

 

- Szerelmesek Fesztiválja 

Szentgotthárd legújabb fesztiválja, 2015-ben rendezték meg az elsőt. A programok nem 

csak szerelmeseknek szólnak, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy a legősibb 



 

 

és legnépszerűbb múzsa, a SZERELEM hogyan jelenik meg zenében, színházban, 

versben, filmen, táncban, előadásban, beszélgetésben, humorban. 

Helyszínek: 

 színházterem 

 színház aula 

 Csákányi László Filmszínház 

 kolostorudvar 

 refektórium 

 szabadtéri színpad 

 templomgaléria 

 Széll Kálmán tér 

 Fürdő 

 városi éttermek / szolgáltatók 

www.szerelmesekfesztivalja.hu 

https://www.facebook.com/szerelmesekfesztivalja/  

 

- Hopplá Fesztivál 

1990-ben a Művelődés Háza és Színház "Népek Játéka" címmel szervezett programokat a 

városban, és ezek közül az egyiken három amatőr együttes lépett fel. A helyi 

együtteseknek jó kapcsolataik voltak más városok hasonló korú és érdeklődési körű 

"muzsikusaival". Felmerült tehát az az igény, hogy évente legalább egy alkalommal 

legyen ismét olyan rendezvény, amelyen találkozhatnának egymással. Ebből az 

elgondolásból született meg a Hopplá Amatőr Könnyűzenei Fesztivál, melyet azóta 

minden évben megrendeznek. 

Helyszín: 

 szabadtéri színpad 

https://www.facebook.com/hoppla.sztg/  

 

- Szentgotthárdi Történelmi Napok 

Szentgotthárd városa minden nyáron egy többnapos rendezvénysorozattal, a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok programjaival emlékezik meg az 1664-ben, a város 

határában lezajlott csatáról. 

Helyszín: 

 város utcái 

 szabadtéri színpad 

 Fürdő 

 városi éttermek / szolgáltatók 

http://www.tortenelminapok.hu/ 

https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-

832713530142301/  

  

- Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál  

A rendezvény programja a környezettudatosság és természetvédelem köré épülve várja az 

érdeklődőket, utóbbi időben vadásznappal is kiegészülve. 

Helyszín: 

 Várkert 

 

http://www.szerelmesekfesztivalja.hu/
https://www.facebook.com/szerelmesekfesztivalja/
https://www.facebook.com/hoppla.sztg/
http://www.tortenelminapok.hu/
https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-832713530142301/
https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-832713530142301/


 

 

- Karácsony Határok Nélkül 

Karácsony előtti rendezvénysorozat az advent jegyében. 

Helyszín: 

 Széll Kálmán tér 

 Színház 

 

A fentebb felsorolt nagyobb rendezvények mellett számos más, különböző tematikájú és közönségű 

program is van a városban, ezeket a továbbiakban is biztosítani kell, illetve a nemzeti ünnepeink 

méltó módon, a lakosság minél szélesebb körének bevonásával történő megünneplése is ugyanúgy 

feladat. 

 

TEENDŐK-FEJLESZTÉSEK: 

 

- Minőségi, változatos programok szervezése, igényes marketinggel és arculathasználattal, a 

rendezvényi vonzásterület kiterjesztésével és a városi rendezvényszervező 

szervezetek/szereplők „pókháló” elven történő bevonásával. 

- A Színház épületének komplex felújítása, ezen belül:  

 nézőtéri szellőztetőrendszer és világítás korszerűsítése,  

 nézőtéri székek cseréje, 

 büfé világításának cseréje,  

 fűtésrekonstrukció / komplex energetikai felújítás. 

- A turisztikai központ funkció átköltöztetése az Időutazó Múzeum új városi turisztikai 

központjába. 

- A fúvósok által tárolónak használt öltöző felszabadítása, raktár kiürítése és hasznosítása. 

- A Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása.    

- Városi rendezvénysátor (400-450 m2) beszerzése. 

- A nyári kolostorszínház kapcsán a kolostor tetőszerkezetének felújítása, a kolostorudvar 

kémények visszabontása, stb. 

 

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) 1913-ban filmszínházi 

funkció betöltésére épült.  

 

2013 tavaszán az önkormányzat finanszírozásában a digitális és a 3D vetítésre egyaránt alkalmas 

technika beszerzésére és beépítésére került sor. Mindez érzékelhetően jobb hang- és képminőséget 

eredményezett, és megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a premierfilmek hamar eljussanak a 

városba.  Az említett beruházást követően a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

vette át a filmszínház üzemeltetését, 2013. december 7-én a mozi elnevezése Kossuth 

Filmszínházról Csákányi László Filmszínházra változott. 2014-ben elkészült a honlap, amelynek 

elérhetősége: www.csakanyimozi.hu, és ez a felület lehetővé teszi az internet alapú online 

helyfoglalást. 2014 nyarán az Önkormányzat finanszírozásában megvalósult az épület átalakítása és 

felújítása. Kialakult egy olyan arculat is, amely mind az épületben, mind a mozival kapcsolatos 

marketing- és egyéb anyagokon (moziműsor, plakátok, hirdetések, stb.) következetesen megjelenik. 

 



 

 

Az Önkormányzat által elnyert pályázatból hamarosan megtörténik a nagyterem kettő kültéri és egy 

beltéri – az aulát a nézőtértől elválasztó – ajtajának a cseréje. 

 

A Filmszínház továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. Évente közel 400 

előadáson 19-21 ezer fő néző keresi fel. A Filmklub vonatkozásában most már minden esztendőben 

három sorozat lesz (tavaszi, őszi és téli). A mozi összességében nagyon jó úton jár, ezt az irányt a 

továbbiakban is tartani kell. A továbblépés lehetősége leginkább már csak ott van, hogy a 

filmszínház megint egy olyan többfunkciós, aktív közösségi és közművelődési térré váljon, mint 

amilyen 100 évvel ezelőtt is volt: nem csak vetítésekre korlátozódott a funkciója, hanem egyéb 

rendezvényeket szintén lebonyolítottak a falai között. A filmszakmához kapcsolódó egy-egy 

rendezvény szervezése, illetve egy egyes bemutatott filmalkotások / egyéb produkciók létrehozóival 

(rendező, szereplők) való közönségtalálkozók szervezése tovább növelhetné a mozi és vele 

Szentgotthárd ismertségét. 

 

Sajnos számítani kell arra, hogy a 2013-ban beszerzett vetítéstechnika folyamatos használata miatt 

gyakrabban előfordulnak majd kisebb-nagyobb meghibásodások. Több dolog is megoldásra vár a 

moziban: a vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott. Ezt a felületet 

tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba. A projektor kitakarítása és a mozi 

fűtéskorszerűsítése is mielőbb megoldásra váró feladat, utóbbihoz a műszaki tervek már 

elkészültek. 

 

TEENDŐK-FEJLESZTÉSEK: 

 

- A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott, a komplex – kerettel 

együtt történő – cseréje mielőbbi feladat. 

- Projektor kitakarítása speciális feladat, kizárólag külföldön, laboratóriumi körülmények 

között lehet elvégezni.  

- A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró feladat, a műszaki tervek ehhez már 

elkészültek. 

- Az épület Rába felöli oldalán pedig padokkal és egyéb kültéri bútorokkal egy kisebb 

közösségi teret lehetne kialakítani. 

- Csákányi László mini kiállítás létrehozása az eredeti relikviákkal.  

- A mozi előcsarnokának funkció szerinti dizájnosítása. 

- A film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve egyéb rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / közönségtalálkozók szervezése a moziban. 

 

 

 

 VÁROSRÉSZI KLUBOK, CIVIL SZERVEZETEK,  

MÁS INTÉZMÉNYEK 

 

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a városban a központi 

művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, 

Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

városrészi klubokat átadta a helyi közösségeknek. Megjegyezzük, hogy közelünkben – megyei 

szinten legalábbis – nem találni hasonló megoldást. Az új formáról megállapítható, hogy többnyire 

bevált, sehol nem lett rosszabb a helyzet, mint azt megelőzően volt. Ahol ez működik, ott 



 

 

elmondhatjuk, hogy a helyben lakók felismerték a klubokban rejlő lehetőséget. Mindenütt először 

összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját erejüket kihasználva elkezdték az állagmegóvást, a 

meszelést, festést, az épületek környékének a rendbetételét. Több helyen is pályázatokon indulva 

szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet, televíziókészüléket, CD- és DVD - lejátszót, stb. 

Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a lehetőséget a településrészen élőket úgy is összehozta, 

hogy elkezdhettek közösségükben rendezvényeket szervezni: mikulást, karácsonyt, idősek napját, 

farsangot, szüreti rendezvényt, gyereknapot. Több településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy 

beindult a már – már elveszettnek gondolt közösségi élet.  

 

A közművelődés színterét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi 

szervezetek, amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti és 

kulturális célokat ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében. Ezeknek a 

szervezeteknek a működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni kell, hiszen „alulról 

jönnek létre”, sokféle kreativitás és civil kurázsi hordozói. A piaci szereplőkkel szemben élvezik a 

biztosított adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást folytathatnak, élvezik az állami 

támogatásokat. Az életrevaló civil szervezetek elő is teremtik működésükhöz a tőkét és olyan 

tevékenységet folytatnak, amivel az állami szektor működésének a hiányát pótolhatják. Fontos 

ezeknek a civil szervezeteknek a folyamatos kommunikációja egymással és az Önkormányzattal. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik 

befolyásolható korban vannak, ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra, 

hogy szabadidejüket tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket 

értékteremtő tevékenységre kell rábeszélni. 

 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola komoly értéket képvisel a város közművelődésében. 

Évtizedek óta ellátja Szentgotthárd és környékén a tehetséggondozás feladatát. A már állami 

fenntartású intézményben képző- és iparművészet, valamint zeneművészet ágon tanulhat a közel 

300 fős növendékség. A zeneoktatás eredményeképpen zenei tudást szerző gyermekek szereplői 

lesznek/lehetnek a település közművelődési területre tartozó rendezvényeinek. Tagjai 

lesznek/lehetnek azoknak a városi zenekaroknak, amelyek fellépések, akár egész estét betöltő 

koncertek, kórus- és zenekari találkozók létrehozására is képesek.  A művészeti oktatásban részt 

vevő illetve onnan kikerülő gyermekek és sok esetben a szüleik is nézőként is sokkal inkább 

résztvevői lesznek a kulturális rendezvényeknek. Az intézmény kézműves tevékenységet oktató 

része potenciális képzőművészeket adhat a településnek. Alkalmas arra, hogy kiállítások 

megszervezésével kulturális programok jöjjenek létre illetve ilyenekhez csatlakozva színesítheti 

azokat. Az oktatásban részt vevők és szüleik nagyobb valószínűséggel látogatói lesznek a kulturális 

programoknak is. Az oktatási intézmény illetve az intézményhez kapcsolódó alapítvány évtizedek 

óta szervez komolyzenei koncertsorozatot évente 4-5 előadással, neves művészek meghívásával 

illetve a helyi művészek bevonásával, de a városi ünnepségeken, programokon is rendszeresen 

szerepelnek mind az intézmény tanulói, mind a tanárai. 

 

Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Szentgotthárd Városi Televízió, a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által megjelentetett „Szentgotthárd” újság, továbbá a PKKE és az 

Önkormányzat weboldalai, közösségi oldalai a kultúra hírvivőjeként tájékoztatják széles körben a 

lakosságot. 

 

A város közművelődési koncepciójában említést kell tenni a Szlovén Kulturális és Információs 

Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára szervez különböző 



 

 

programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város / térség más nemzetiségű lakosai is 

bekapcsolódhatnak ezekbe a programokba. 

 

 

VII. JÖVŐKÉP 
 

Számos, a közművelődéshez köthető feladat vár a városra a továbbiakban is.  

 

 Egyik legfontosabb feladat, amelyet minden területen, így a közművelődés eszközeivel is 

támogatnunk kell: a város lakosságmegtartó szerepének növelése. Ennek során lehetővé kell 

tenni, hogy a kultúra értékeihez való hozzájutás minél szélesebb körben biztosított legyen. 

Fontos, hogy az ehhez szükséges információáramlás / tájékoztatás hozzáférhető és 

figyelemfelhívó legyen mindenki számára.  

 

 Folyamatos feladat az intézmények, önkormányzati tulajdonú közösségi színterek tárgyi- 

technikai felszereltségének szükség szerinti bővítése, fejlesztése. 

 

 Törekedni kell arra is, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti 

fogékonyság. A könyvtárismereti versenyek, irodalmi pályázatok és vetélkedők, a művelődési 

és művészeti programok egyre jobban ösztönzik a gyermekeket és fiatalokat arra, hogy aktív 

igénybevevői legyenek a közművelődési szolgáltatásoknak. Mindebben a Móra Ferenc Városi 

Könyvtárnak és a sport- és ifjúsági referensnek is szerepe van.   

 

 Átgondolt, helyzetelemzésre és igényekre épülő programkínálat megteremtése a napi 

programok és a nagyrendezvények esetében is. Célszerű lehet egy olyan fórumot nyitni, ahol 

fel lehet mérni a lakosság és általában a szervezetek igényeit, észrevételeit – utóbbi kapcsán 

lásd: lentebb, rendezvényszervező munkacsoport összehívása. 

 

 A legnagyobb rendezvényekkel kapcsolatban nem csupán a megtartás a feladat, a folyamatos, 

évről-évre történő frissítésre és tovább fejlesztésre is figyelni kell.  

 

 Szentgotthárd kulturális életében az Önkormányzatnak, mint legfőbb befolyásoló 

tényezőnek, egyik fontos feladata a helyi közművelődési tevékenységek anyagi 

eszközökkel történő támogatása. Ennek megfelelően az általa fenntartott intézményt és a 

közművelődési feladatot ellátó egyesületet / vállalkozót finanszírozza elsősorban, hiszen a 

kulturális feladatok megoldásában főleg ezekre támaszkodhat. A közművelődési 

tevékenységek vonatkozásában - lehetőségeihez mérten - fontosnak tartja az önkormányzati 

támogatás szinten tartását. Igény esetén, a lehetőségeihez mérten erkölcsileg, anyagilag és 

szakmailag is támogatja a civil és egyházi közösségek kulturális és közművelődési 

tevékenységét is. 

 

 A kialakult országos szakmai kapcsolatokat és a település nemzetközi kapcsolatait 

intenzívebben kell felhasználni a közművelődés területén tevékenykedő művészeti csoportok 

tapasztalatszerzése érdekében különös tekintettel az ifjúsági csoportok szereplési 

lehetőségeinek gyarapítására. A nemzetközi kapcsolatok terén elsősorban a Szentgotthárd-

Grad-Jennersdorf kulturális háromszög kialakítására kell törekedni. Emellett élő 



 

 

kapcsolattartásra kell törekedni a testvérvárosok – Walldürn, Tarvisio, Izola, Dilovasi, 

Szépvíz, Dell - közművelődés területén tevékenykedő csoportjaival.  

 

 Folytatni és támogatni kell a helyismereti együttműködést is, azon belül a helyi kulturális 

örökség megmentését, feldolgozását, elérhetővé tételét. Bár nem kifejezetten 

közművelődési teendő, de mégis ahhoz szorosan kapcsolódik, hogy az elsősorban épített 

örökségünkkel kapcsolatos fejlesztéseket mielőbb megvalósítsuk. A város elegendő 

látványossággal rendelkezik ahhoz, hogy ezek kiemelésével a jövőben még vonzóbb célponttá 

tudjon válni. Mind a céltudatos látogatóknak, mind az egyébként „elbarangolók” számára 

információkkal / információnyújtó programokkal kell szolgálni, a létesítményeket pedig 

alkalmassá kell tenni a látogatók véletlenszerű érkezésére, azokat nyitva kell tartani a 

szokásos nyitvatartási időkben.  

 

 Továbbra kiemelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó pályázati lehetőségek kiaknázására, 

illetve a kultúra „menedzselésére”, azaz a megfelelő reklámra, a szponzori támogatások 

kihasználásra, a civil szféra és a magántőke bevonására - mind a személyi, mind az anyagi 

oldal vonatkozásában.  

 

 El kell érni, hogy az idegenforgalmi beruházásainkkal párhuzamosan a turisztikai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó kulturális, szórakoztatási igényeket mind teljesebb körben, 

minél magasabb színvonalon ki tudjuk elégíteni. Feladat a település turizmusának fellendítése 

is a vonzó kulturális kínálat által. Ehhez természetesen elengedhetetlen a turizmus és a 

közművelődés helyi szereplőinek együttműködése:  

- Hivatal / Önkormányzat, 

- Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, 

- Gotthárd-Therm Kft., 

- Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum. 

Fontos, hogy a szereplők által szervezett rendezvények összehangoltságát a továbbiakban is 

legalább ilyen módon biztosítsuk, a közös nagyrendezvények megvalósításában pedig 

valamennyi szervezet egymást kiegészítve, megfelelő koordináció mellett vegyen részt. A 

városnak szerencsére több, a közművelődéshez köthető „fóruma” van (lásd: koncepció), 

azonban szervezetileg elkülönülnek, más a gazdájuk. Végső soron azonban mind ugyanazt a 

koncepcióban meghatározott célt szolgálják, tehát az együttműködésnek is gazdája kell 

legyen. Feladat tehát, hogy a közművelődési élet fontosabb szereplői egy munkacsoport 

keretében – legalább évente néhány alkalommal - folytassanak egyeztető 

megbeszéléseket a tervezett programokról és tevékenységük összehangolásáról – 

mindezt önkormányzati kontroll/koordináció bevonásával. Ez az egyeztetés 

alkalmanként (éves programtervezéskor) kiegészülhet más terület képviselőivel is, pl: 

Civil Fórum, Ifjúsági és Idősügyi Tanács, Zeneiskola. 

  

 Az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont a mozi. A népszerű filmek vetítése 

mellett továbbra is törekedni kell arra, hogy mind a filmművészet, mind az egyéb bemutatott 

társművészeti alkotásokat megismerje nemcsak a város, de a térség is. A populáris, sok nézőt 

vonzó filmek alkalmasak arra is, hogy az erre kíváncsi nézőket, köztük leginkább a fiatalokat 

megszólítsuk más kulturális tartalmakkal is. Erre ráerősítve a filmszínháznak egy olyan friss, 

izgalmas és aktív közösségi és közművelődési térként kell működnie, ahol egyéb más 



 

 

rendezvények (estek, fesztiválok, közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is 

rendszeresen helyet kapnak, de akár még kihelyezett történelem óráknak is otthont ad. 

 

 A magyar kultúra népszerűsítése vonatkozásában új tematikus programok szervezése, pl. 

Magyar népviselet napja, Táncház napja, amelyek keretében színvonalas előadók és 

csoportok részvételével lehetne kedvet csinálni a magyar kultúrához. Szerencsés helyzetben 

vagyunk, hisz a Partium AMI néptáncosai nemcsak a programban, hanem a rendezvény és 

ezáltal a város marketingjében is szerepet vállalhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 2020. 
 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR 

 

A könyvtárudvar térkövezése, a csapadékvíz 

elvezetésének felújítása, az udvaron szabadtéri 

közösségi- és rendezvénytér kialakítása. 

Önk., 

MFVKM 

 

Az udvari léces faház (egykori tüzelőtároló) 

tetőszerkezetének megerősítése, a lécajtó 

megjavítása, a pincelejárat elkerítése, a faházban 

kerékpártároló kialakítása 

Önk. 

SZET Kft. 

 

 

 

 

A rábatótfalusi fiókkönyvtárban a gyerekmosdók 

felújítása 

Önk. 

SZET Kft. 

 

A könyvtár udvar felújítása és ugyanitt a nyugati 

oldalon, a jelenlegi garázsok helyén egy (kinyitható, 

hőszigetelt üvegfalú) épületszárny kialakítása, amely 

nem csupán galériaként, de csoportfoglalkozások, 

előadások, stb. színtereként is funkcionálna.  

Önk., 

MFVKM 

 

 

PÁVEL ÁGOSTON HELYTÖRTÉNETI ÉS  

SZLOVÉN NEMZETISÉGI MÚZEUM 

 

A múzeum külső homlokzatának vakolása, de 

legalább a vakolat kijavítása az ablakok körül. 

Önk.  

 

Légkondicionálás kiépítése a múzeum két szintjén. Önk.  

A Múzeum népszerűsítése – marketingje (többnyelvű 

kiállítási munkafüzet készítése, szórólapok, közösségi 

média akciók-reklámok, reklámfilm készítése). 

MFVKM 2020. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása, nyári 

szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása 

Önkormányzat 2020. 

 

SZÍNHÁZ 

 

Minőségi, változatos programok szervezése, igényes 

marketinggel és arculathasználattal, a rendezvényi 

vonzásterület kiterjesztésével és a városi 

rendezvényszervező szervezetek/szereplők „pókháló” 

elven történő bevonásával. 

PKKE folyamatos 



 

 

A magyar kultúra népszerűsítése vonatkozásában új 

tematikus programok szervezése, pl. Magyar 

népviselet napja, Táncház napja. 

PKKE folyamatos 

A Színház épületének komplex felújítása, ezen belül:  

- nézőtéri szellőztetőrendszer és világítás 

korszerűsítése,  

- nézőtéri székek cseréje, 

- büfé világításának cseréje,  

- fűtésrekonstrukció / komplex energetikai 

felújítás. 

Önk. 

 

 

 

folyamatos 

A turisztikai központ funkció átköltöztetése az 

Időutazó Múzeum új városi turisztikai központjába. 

Önk. 2020. 

A fúvósok által tárolónak használt öltöző 

felszabadítása, raktár kiürítése és hasznosítása. 

PKKE  

Városi rendezvénysátor (400-450 m2) beszerzése. Önk.,  

PKKE 

 

Karácsony Határok Nélkül rendezvény 3 napos 

minőségi programsorozatként való megszervezése. 

PKKE  

Szoros együttműködés a rendezvényszervezéssel 

foglalkozó szervezetekkel. 

 

Önk., PKKE, 

MFVKM, TDM, 

Ifjúsági Tanács 

folyamatos 

 

KOLOSTOR 

 

A nyári kolostorszínház kapcsán a kolostor 

tetőszerkezetének felújítása, a kolostorudvar 

kémények visszabontása, a kolostor komplex 

felújítása, stb., programsorozatok szervezése. 

 

Önk.,  

SZET Kft. 

 

kolostorkönyvtár felújítása Önk.  

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

Az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó és a 

nézőtéri kijárati ajtók cseréje 

 

SZET Kft., 

Önk. 

2020. július 

A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen 

elhasználódott, a komplex – kerettel együtt történő – 

cseréje mielőbbi feladat. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

Projektor kitakarítása speciális feladat, kizárólag 

külföldön, laboratóriumi körülmények között lehet 

elvégezni. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró 

feladat, a műszaki tervek ehhez már elkészültek. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

 az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-közösségi tér 

kialakítása kültéri bútorokkal 

SZET Kft.,  

Önk. 

 



 

 

Csákányi László mini kiállítás létrehozása az eredeti 

relikviákkal. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

A mozi előcsarnokának funkció szerinti 

dizájnosítása. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

A film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve 

egyéb rendezvények / fesztiválok / tematikus napok / 

közönségtalálkozók, történelemórák, stb. szervezése a 

moziban. 

SZET KFT., 

Önk. 

folyamatos 

 

EGYÉB 

 

A közművelődés szereplőinek egyeztetése 

munkacsoport keretében – programok 

összehangolása, a városi rendezvényterv folyamatos 

aktualizálása. 

 

Önk., PKKE, 

TDM, Gotthárd- 

Therm Kft., 

MFVKM, 

alkalmanként 

egyéb szervezetek 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

BEVEZETŐ 

 

Minden évben feladata az önkormányzati hivataloknak beszámolni az előző évben végzett 

munkájukról. Amikor választási év van – mint tavaly volt – akkor az utolsó testületi ülésen számot 

adunk az egész választási ciklus alatt folytatott munkánkról – így történt ez tavaly ősszel is. Akkor 

beszéltünk már a 2019. évről is – természetesen csak az addig eltelt hónapokról.  Így aztán a 

beszámolóban lesznek olyan részek, amelyeket az ezelőtti ciklusban is megválasztott képviselők 

illetve  bizottsági külső tagok egyszer már olvashattak, az újonnan megválasztottaknak pedig 

lényegében minden rész újdonság lesz. 

A beszámoló két részre tagolódik. Az I. részben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

hatósági munkáján kívüli feladatairól lesz szó, a Beszámoló II. része a hatósági munkát fogja 

tartalmazni. 

 

Munkánk sokrétű, szerteágazó. Ki kell szolgálnunk a testületeket: Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát és bizottságait; Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő – testületét, a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás testületét és bizottságait valamint 2 szlovén, egy 

német és egy roma nemzetiségi önkormányzatot. Mindegyik önkormányzat irányába ellátjuk a 

belső ellenőrzéssel és a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezni kell az intézmények 

működtetését – ennek van szakmai és pénzügyi része egyaránt. Az intézmények teljes pénzügyi 

folyamatai a Hivatalban intéződnek. Szinte a teljes pályázatírás és a pályázatok megvalósításának 

szervezése is hivatali feladat. Irányítani kell a különböző ágazatokba tartozók munkáját: az 

egészségügyét, a köznevelés önkormányzathoz tartozó részét, a közművelődést, a város sportját és 

ifjúsági ügyeit, a civil szervezetetekkel kapcsolatos teendőket. Végezzük az önkormányzati 

kommunikációs feladatokat, a nemzetközi kapcsolatok szervezését,  bizonyos szinten egyes 

idegenforgalmi feladatokat is. Üzemeltetjük a várost: az utakat, hidakat, közműveket, árkokat, 

vízfolyásokat, parkolókat, játszótereket, sportinfrastruktúrát. Szervezzük a közlekedést, az épületek 

fenntartását. Gazdálkodunk az önkormányzat vagyonával, kapcsolatot tartunk az önkormányzati 

cégekkel; Végezzük a településrendezésl, a településképi feladatokat Szentgotthárd, és 

Apátistvánfalva irányába is. A több milliárdos költségvetés összeállítása, a takarékos és gondos 

pénzköltés, a pénzügyi beszámolók elkészítése a szabályszerűség biztosítása is hivatali feladat.  

Nem soroltam fel a tényleges feladatok töredékét sem. Az is tény, hogy ha pl. ezt az egy szót 

említem, hogy pl. „pályázatírás,” akkor ez önmagában nem mutatja meg, hogy ez hány ember 

munkáját takarja és azt sem, hogy volt időszak 2019-ben, amikor közel nyolcvan kisebb – nagyobb 

pályázattal kellett foglalkoznunk. A „bérlakásgazdálkodás” egyetlen szó, de mögötte 232 

önkormányzati lakással kapcsolatos folyamatos feladatok vannak.  



 

 

A Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal olyan struktúrában működik, amit másutt esetleg 

másképp néz ki. Az önkormányzati, társulási  teljes pénzügyi folyamat ebben a hivatalban zajlik le  

legyen szó hivatali költségvetésről, intézményekről, nemzetiségi önkormányzatokról, 

Apátistvánfalváról vagy 16 település alkotta társulásról. Nincsenek külön gazdasági folyamatokat 

végző intézmények (pl. sok helyen megtalálható Gamesz). A pályázatainkat magunk írjuk, 

többnyire magunk menedzseljük, a folyamatokat nem adjuk ki. Van, ahol ezt is másképp csinálják. 

Ehhez az általunk követett rendszerhez  természetesen szükséges megfelelő létszám, és szükség van 

a dolgozók elfogadható szintű fizetésére.  

 

A hatósági munkában a 2019. év még a teljes építéshatósági feladat ellátásáról szól – ez márciustól 

új rendszerben működik majd. Három adóügyi ügyintéző dolgozik azon, hogy az adóbevételek 

beszedésre kerüljenek úgy Szentgotthárdon, mint Apátistvánfalván. Hatósági feladatokat látunk el a 

születéstől a halálig. Itt intéznek hatósági ügyeket a gazdasági élet egyes szereplői, bizonyos 

ügyekben a társasházaink. Eljárunk olyan jogvitás ügyekben mint pl. a birtokháborítás, de 

foglalkozunk állatokkal kapcsolatos hatósági ügyekkel, lakcímekkel, szociális ügyekkel és 

lebonyolítottunk 2019.ben kettő nagy választást két településen – említésre méltó problémák nélkül.  

A hivatali törzskari vezetőkkel próbálunk hatékony de mégis rugalmas hivatali szervezetet 

működtetni. 

Csak sok – sok köszönetet tudok mondani áldozatos, a napi nyolc óránál folyamatosan lényegesen 

többet dolgozó vezető kollégáimnak 2019-ért is.   



 

 

I. AZ EGYES BELSŐ HIVATAÉI EGYSÉGEK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

A hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó két csoportban 2019-ben két személyi változás 

történt: februárban távozott az adminisztrátor (jegyzőkönyvvezető), helyére pályáztatás útján 

márciusban új munkatárs került, illetve a kereskedelmi ügyintéző személyében történt változás egy 

belső átcsoportosítás miatt. Így továbbra is az Igazgatási csoport 4 ügyintézővel (anyakönyvvezető, 

kereskedelmi ügyintéző, igazgatási ügyintéző, szociálpolitikai ügyintéző), a Testületi és 

adminisztrációs csoport pedig 1 ügyintézővel (testületi ügyintéző) és 2 ügykezelővel (iktató, 

adminisztrátor) működik. 

 

Február végéig feladatunk volt a hivatalunkban portásként dolgozó közfoglalkoztatott munkájának 

koordinálása, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Ezt követően Szentgotthárd, 

jelentős adóerőképessége miatt, már nem indíthatott közfoglalkoztatási programot, sem 

hivatalunkban, sem egyéb intézményeinkben nem alkalmazhatunk közfoglalkoztatottakat. 

 

Együttműködési megállapodás megkötésével a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke gyakorlóhelye 

lettünk, így február, március és április folyamán egy szentgotthárdi hallgatójuk nálunk végezte 

szakmai gyakorlatát. 

 

2019 márciusában döntött a képviselő-testület az „Év Szentgotthárdi Rendőre” cím odaítéléséről, a 

díjat az áprilisi képviselő-testületen adták át Pál Zsolt r. zászlósnak. 

 

Mint minden évben, 2019 áprilisában is megtárgyaltuk Szentgotthárd közbiztonságának helyzetét, 

valamint elvégeztük a bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia kétévenként esedékes 

felülvizsgálatát. 

 

A gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen elkészítettük, majd a képviselő-testület 

jóváhagyása után megküldtük a gyámhatóságnak. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötöttünk megállapodást a 2019. évi kényszerkaszálások 

elvégzésére. 

 

Az év egyik legnagyobb előkészítést igénylő feladata az Igazgatási csoport számára az Európai 

Parlament képviselőinek 2019. május 26-i választása volt, mivel a csoport 3 tagja és a hatósági és 

koordinációs vezető tagjai a helyi választási iroda választási munkacsoportjának. A csoport 

negyedik tagja és a Testületi és adminisztrációs csoport két ügykezelője a szavazatszámláló 

bizottságok mellett jegyzőkönyvvezetőként vettek részt a helyi választási iroda szavazásnapi 

feladataiban. Így tehát mindkét csoportunk kivette a részét a választási munkából. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról 

és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján tavaly is kiírtuk 

a Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére a pályázatot. 2019. augusztus 20-án a gotthárdi kétkilós 

kenyér részesült az elismerésben. 

 



 

 

A Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjat 2019-ben Igazgatási csoportunk szociálpolitikai 

ügyintézője, Laczó Éva vehette át a köztisztviselői napon. 

 

2019-ben meghirdettük a háromévente kötelező ebösszeírást. 395 eb bejelentése történt meg az erre 

rendelkezésre álló nyári időszak alatt. 

 

A 2019. augusztus 1-jei rendkívüli képviselő-testületi ülés megválasztotta Szentgotthárd Város 

Helyi Választási Bizottsága tagjait és póttagjait. A Bizottság ezt követően rendszeresen ülésezett, 

hiszen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-i választása kapcsán (ami az év legnagyobb előkészítést igénylő 

feladata volt az Igazgatási csoport számára) számos feladat hárult rá és a Helyi Választási Iroda 

munkatársaira. 

 

Novemberben került sor a Szentgotthárdért Közalapítvány és a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány tisztújítására, utóbbi közalapítványban márcisban is volt változás. 

Az ezzel kapcsolatos előkészítő és adminisztrációs feladatokat, valamint a változások törvényszék 

általi bejegyeztetését intéztük. 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2019-ben négy alkalommal tartott 

ülést. A testületi ügyintézőnk közbiztonsági referensi minőségében tagja a hétfős bizottságnak. A 

Bizottság munkaszervezeti feladatait (meghívó készítése, kiküldése, emlékeztető elkészítése, 

kiküldése, munkaterv készítése) a hatósági és koordinációs vezető látja el. 

 

Hirdetményi úton közölt döntések kifüggesztése, majd a hirdetőtábláról történt levételt követően 

záradékolva visszaküldése a bíróságnak, rendőrségnek, végrehajtónak vagy éppen a 

vadásztársaságoknak is feladatunk volt. 

 

Az adminisztratív feladatok között, melyeket ellátunk, szerepel az iktatás, irattárazás, 

postakönyvírás, a központi e-mail címre és a hivatali kapukra érkező küldemények kezelése, a 

szentgotthárdi és az apátistvánfalvai képviselő-testület, a szentgotthárdi képviselő-testület állandó 

bizottságai, a közbeszerzési bizottság, a társadalmi bizottság, a társulási tanács és a négy 

nemzetiségi önkormányzat (egy Apátistvánfalván, három Szentgotthárdon) jegyzőkönyveinek és 

határozati kivonatainak elkészítése, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, mindezek 

feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárra. Szeptember 1-jétől áttértünk az elektronikus postakönyv 

használatára, ezzel némileg ismét csökkentettük a papírfelhasználást. 

 

2019-ben 14 képviselő-testületi ülés és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági ülések előkészítésében és 

lebonyolításában vettünk részt Szentgotthárdon, ebből 1 alakuló és 4 rendkivüli ülés volt. 9 

képviselő-testületi ülés közmeghallgatással együtt volt megtartva. Apátistvánfalván 12 képviselő-

testületi ülés (ebből 1 alakuló és 2 rendkívüli), valamint 1 közmeghallgatás kapcsán voltak 

feladataink. Ezek jegyzőkönyvezése, határozati kivonatolása és az elfogadott rendeletek kihirdetése, 

a rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása is a Testületi és adminisztrációs 

csoportunk két tagjának (testületi ügyintéző és adminisztrátor) a feladata. Itt jegyezzük meg, hogy a 

csoport harmadik tagja, az iktató, az önkormányzati társulás ülésein látta el a jegyzőkönyvvezetői 

feladatokat.  

 

Tavaly Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24 önkormányzati rendeletet és 

232 határozatot fogadott el, ezek közül 29 zárt ülésen hozott határozat volt. Minden testületi ülés 



 

 

után az Önkormányzati Értesítőben hirdettük ki az elfogadott rendeleteket, illetve tettük közzé az 

elfogadott határozatokat. 

A szentgotthárdi képviselő-testület tavaly január hónapban új rendeletet alkotott a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről,  februárban a 

helyi közművelődési feladatok ellátásáról, márciusban a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 

adható lakáscélú támogatásokról, májusban a lakbérek megállapításáról, júniusban a helyi 

környezet- és természetvédelem szabályairól, szeptemberben pedig a temetőkről és a 

temetkezésekről. 

Apátistvánfalván 9 rendeletet és 42 határozatot fogadott el a testület, ezek közül 1 zárt ülésen hozott 

határozat volt. Az apátistvánfalvai képviselő-testület májusban megalkotta a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról, októberben pedig a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét. 

Mindez mindkét önkormányzat esetében csaknem ugyanennyi megírt előterjesztést is jelent. 

 

A város három (szlovén, német, roma) nemzetiségi önkormányzatának üléseinek előkészítése, 

előterjesztéseinek és jegyzőkönyveinek elkészítése, határozati kivonatainak elkészítése és mindezek 

feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárra a Kormányhivatal részére a testületi ügyintéző feladata volt. 

Apátistvánfalva községben pedig a szlovén nemzetiségi önkormányzat tekintetében ugyanezen 

feladatokat látta el. 2019. januárjában és novemberében a nemzetiségi önkormányzatok és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata is felülvizsgálta a megkötött együttműködési 

megállapodásokat, melynek eredményeként novemberben új tartalmú megállapodás megkötésére 

került sor. Valamennyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi változás bejegyeztetését intéztük a 

Magyar Államkincstár felé. 

 

A testületi ügyintéző látta el januárban és az októberi helyhatósági választásokat követően is a 

települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei tagjainak 

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 

A szentgotthárdi ügyekkel párhuzamosan Apátistvánfalva számos ügyét és ügyiratkezelési 

feladatait is intéztük. 

 

Két kormányhatározatban foglalt felkérésre a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos helyi 

feladatokat láttuk el Szentgotthárdon. A 380 igénylő közül végül 186 személy vette át a tűzifát, 7 fő 

a szenet, 63 fő a brikettet és 83 fő a gázpalackot a rendelkezésre álló határidőig, azaz december 15-

ig. Tehát 41 fő nem vette át a tüzelőanyagot. Közöttük van olyan, aki ingatlanában egyedül lakott, 

elhunyt, és mivel örököse más lakcímen van bejelentve, így nem vehette át helyette. A túlnyomó  

többség viszont valamely más okból a tűzifát nem vette át. Február 14-ig kellett elszámolnunk a 

támogatással. Mindez a kormányzati feladat jelentős adminisztratív terheket ruházott 

apparátusunkra, a mi részünkről elsősorban a szociálpolitikai ügyintézőre, valamint hivatalunk 

számára költséggel is járt. 

 

Ügyiratstatisztika 

 

Ügyirat statisztika: 2019.01.01 – 2019.12.31. Szentgotthárd 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

121 1.302 

Hatósági és 1.214 4.906 



 

 

koordinációs 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

289 1.968 

Pénzügy 4.818 

 

9.273 

Városüzemeltetés 921 

 

2.736 

Összesen 7.363 20.185 

 

Ügyirat statisztika: 2019.01.01 – 2019.12.31. Apátistvánfalva 

Szervezeti egység 
Főszám (db) Alszám (db)  

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

13 76 

Hatósági és 

koordinációs 

137 268 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

22 129 

Pénzügy 297 

 

542 

Városüzemeltetés 45 

 

97 

Összesen 514 1.112 

 

  



 

 

PÉNZÜGY 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk:  

- költségvetési, pénzügyi feladatok  

- adóhatósági, adóigazgatási feladatok 

 

Ennek keretében látjuk el Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata teljes adó-, és pénzügyi feladatait. 

Költségvetési, pénzügyi feladatok: kiegészül a szentgotthárdi önkormányzat intézményeivel: 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 

Rendelőintézet, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással és intézményeivel: 

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi Gondozási Központ, Család és 

Gyermekjóléti Központ, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal: Apátistvánfalva Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Német, Szlovén, Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

A pénzügyi feladatok elvégzésére vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 

2011.évi CXCV tv. Az államháztartásról, 368/2011(XII.31.) Korm.rend. Az államháztartásról szóló 

tv. végrehajtásáról. 

2000.évi C tv A számvitelről. 4/2013(I.11.) Korm.rend. Az államháztartási számvitelről. 38/2013 

(IX.19) NGM rend. Az államháztartásban felmerülő gazdasági események kötelező elszámolási 

rendjéről, 68/2013(XII.29.) NGM rend. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, 

szakágazatok osztályozási rendjéről. 

 

Költségvetési pénzügyi feladatok: 

- előkészíti a Képviselő-testületek, Társulási Tanács, nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi 

igazgatási feladatait 

- közreműködik a helyi költségvetési, átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, 

zárszámadás előkészítésében 

- közreműködik a költségvetés végrehajtásában, elkészíti az éves költségvetési 

rendeletmódosításokat 

- szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását 

- ellátja az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, 

gazdasági tevékenységét 

- közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában 

- javaslatot készít az esetleges hitelfelvételre, eljár a Kormány hozzájárulásának megadásában 

(Kormányengedély) 

- megszervezi az Önkormányzati Közös Hivatal gazdálkodási tervezési feladatait 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatban a bevételek számbavétele, a kiadások tervezése, 

költségvetési egyensúly megteremtése, feltételeinek biztosítása, előirányzat módosítás, 

felhasználás figyelemmel kísérése, nyilvántartások vezetése 

- előirányzat felhasználási és likviditási terv készítése, aktualizálása 

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során vezeti az állami hozzájárulások 

igénybevételéhez szükséges nyilvántartásokat, elszámolásokat, esetleges módosításokat, 

figyelemmel kíséri a költségvetési egyensúly megtartását 

- elvégzi a céltámogatások igénylését, pénzügyi elszámolását (ágazati pótlékok, segélyek)  

- Fejezeti, Európai Uniós, egyéb pályázatok pénzügyi – könyvviteli feladatait elvégzi 

- egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi 

elszámolása, nyilvántartása 

- gondoskodik az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terv alapján történő 

pénzellátásáról 



 

 

- a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon 

- bérgazdálkodással összefüggő feladatok, béralap tervezése, bérfelhasználás nyilvántartása, 

bérkönyvelés feldolgozása 

- beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, pénzügyi nyomon 

követése, pénzügyi – könyvviteli feladatai 

- befejezett beruházások aktiválása, ingatlankataszteren bevételezése, vagyon növekedés 

aktualizálása 

- önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltár előkészítés, analitika-

főkönyvegyezőség, selejtezés, készletgazdálkodási feladatok, részt vesz a leltározási 

ütemterv elkészítésében, ellátja a leltárellenőrzési feladatokat, az eszköznyilvántartó 

program segítségével vezeti a hivatal és az önkormányzat vagyon nyilvántartását, elvégzi az 

állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés 

elszámolása). Elkészíti az állományba vételi bizonylatokat. 

- gépjárművek működtetésével kapcsolatos feladatokból adódó könyvviteli feladatok (kártya ) 

- fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése 

- az önkormányzat fenntartásában lévő részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági, 

pénzügyi tevékenységével kapcsolatos kontírozási feladatok elvégzése, ezek számítógépen 

való rögzítése, könyvelése, adatszolgáltatás a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére 

- készpénzfizetések bonyolítása, pénztár könyvviteli feladatok, pénztárjelentések, 

intézmények ellátmány elszámolásainak ellátása 

- munkabérek átutalása folyószámlára a bérjegyzékek alapján, bérnyilvántartások 

- megbízási díjak számfejtése, kifizetése, nyilvántartása, jelentése 

- az ÁFA nyilvántartás vezetése, bevallása, visszaigénylése 

- az államháztartás információs rendszerében költségvetési tervinformáció, féléves, 

háromnegyedéves és éves költségvetési beszámoló összeállítása, alapokmányainak 

elkészítése, pénzforgalmi jelentés időszaki mérlegjelentés összeállítása 

- vezeti a hivatal és az önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartását, ellátja az 

ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat az önkormányzat és hivatal feladatköréhez tartozó 

szállítókkal kapcsolatos egyeztetési, levelezési feladatokat elvégzi, követelések, 

kötelezettségek nyilvántartása 

- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatását és annak egyeztetését elkészíti 

- havonta elkészíti a költségvetési jelentést, negyedévente mérlegjelentést is a Kincstár felé 

Áht alapján 

- ellenőrzi a pénzforgalom és a számvitel egyezőségét 

- naprakészen előkészíti (kontírozza) a főkönyvi számokat, a könyvelést 

- ellátja a pénztár, a bank, a munkabérek könyvelésével kapcsolatos feladatokat 

- vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, aktualizálja azt, vezeti az ingatlan-

vagyonkataszterhez kapcsolódó analitikus kimutatásokat, biztosítja kötelező egyezőséget 

- testületi rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, pénzügyi végrehajtása 

- civil szervezeteknek adott támogatások nyilvántartása, elszámoltatása 

- a KIRA program kezelése 

- a pályázati pénzek nyilvántartása és egyeztetése a pályázati irodával 

- vezeti a segélyek és szociális juttatások teljes bankszámlaforgalmát 

- az éves mutatószám-felmérést, állami támogatás lemondásokat, állami támogatás 

igényléseket koordinálja, az intézményi és Intézményirányítási Iroda adatszolgáltatása 

alapján 

- a gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról gondoskodik 



 

 

- segítik a polgármester, a jegyző önkormányzati és hivatali gazdálkodási feladatainak 

végrehajtását, feladatellátását 

- az országos és helyi választási feladatok lebonyolításában, azok számviteli és elszámolási 

feladatait koordinálja 

- ellenőrzi és vezeti a létszám – és bérnyilvántartásokat 

- a szociális ellátáshoz kapcsolódó és egyéb igényléseket ( elkészíti az ÖNEGM rendszerben 

és határidőre eljuttatja a MÁK-hoz, 

- gondoskodik a hivatal és az önkormányzat áfa, munkáltatót terhelő rehabilitációs 

hozzájárulás és a cégautóadó nyilvántartásáról, elkészíti a előírt gyakoriság szerint a hivatal 

és az önkormányzat bevallásait, ellátja az említett adókkal kapcsolatos egyéb feladatokat 

(bejelentkezés, adatmódosítás) 

- vevői szerződéseket nyilvántartja 

- elkészíti az egyedi és a szerződéses számlákat, a kimenő számlák analitikus nyilvántartását 

és a hátralékosok kimutatását, 

- az érintett osztályokkal egyeztet nyilvántartott követelések pontosságáról, részükre 

negyedévente a hátralékosok listáját átadja 

- függő bevételi tételek nyilvántartását vezeti havi bontásban, erről negyedévente a 

mérlegjelentéshez kimutatást készít 

- helyi adószámlák napi könyvelését végzi, ezt az adóügyi osztállyal egyezteti negyedévente 

- év végén a munkaköréhez tartozó követelésekre vonatkozóan az egyenlegközlőket elkészíti, 

majd kiküldéséről gondoskodik 

- a banki helyesbítések könyvelését a bevételek tekintetében ellátja a tárgyhót követő hó 20-ig 

- vezeti a pénztárjelentéseket, végzi a pénztár zárását, kiállítja a bevételi és kiadási 

pénztárbizonylatokat, csatolja a kapcsolódó számlákat, egyéb mellékleteket, melyeket 

előzetesen alaki és tartalmi szempontból ellenőriz 

- a havi pénzeszköz igényléseket gyűjti, koordinálja, gondosodik azok határidőre történő 

banki kihozataláról 

- a készpénzes számlákkal kapcsolatosan iktatási feladatokat és az érvényesítési feladatokat 

ellátja, 

- kezeli a készpénzutalvány füzetet, vezeti az előleg-nyilvántartást, végzi az előleg-

elszámoltatást, 

- a szociális ellátáshoz kapcsolódó készpénz kifizetéseket elvégzi, 

- a Statisztikai Hivatal részére negyedévente jelentést készít az önkormányzati beruházásokról 

és továbbításáról gondoskodik 

- vezeti a Közös Önkormányzati  Hivatal és az Önkormányzat vagyon nyilvántartását, elvégzi 

az állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés 

elszámolása) elkészíti az állományba vételi bizonylatokat 

 

 

Az önkormányzati adóhatósági munka elsődleges szabályozását az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Art.) határozza meg. A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.), illetve az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

előírásait az Art. elsődlegessége mellett kell alkalmazni. 

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi adójogszabályok 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), 

- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban (Ktd.), 



 

 

a kapcsolódó és a végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében  

ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. 

 

Adóügyi feladatok 

- biztosítja a hatáskörébe utalt helyi és központi adójogszabályok érvényesítését 

- intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal kapcsolatos 

bejelentéseket, panaszokat 

- eljár az adózással kapcsolatos méltányossági ügyekben 

- illetékességi területén biztosítja az adózók tájékoztatását az adókötelezettséget érintő 

rendelkezések terén 

- működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, nyilvántartásával, 

beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével, és az információ 

szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat 

- az adózók részére felvilágosítást nyújt 

- feldolgozza a beérkező bevallásokat, kiszámítja az adó összegét, illetve az adójogszabályok 

által meghatározott esetekben kiveti az adót 

- az adókötelezettség megállapítása érdekében adatot gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni 

szemlét tart, információkat dolgoz fel 

- jogszabályban meghatározott esetekben az illetékességi területén található ingatlanokról adó 

és értékbizonyítványt állít ki 

- vagyoni bizonyítványok kiállítása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

- fizetési meghagyások kibocsátása 

- teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, hatósági megkeresésre 

környezettanulmányt készít 

- vezeti a külön jogszabályban előírt nyilvántartásokat, az információszolgáltatás 

meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít 

- megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes 

fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg szabályszerűen kimutatott 

köztartozásokra 

- a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy 

a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi a behajtást 

kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt köztartozást ismét előírja, ha az a behajtáshoz 

való jog elévülésén belül ismét végrehajthatóvá válik 

- ellenőrzések szervezése, időbeli ütemezése, ellenőrzési jegyzőkönyv készítése 

 

ADÓELLENŐRZÉS 

Az Adóhatóság 2019-ban is fontos feladatának tartotta az adóellenőrzési tevékenységet.  

Az idegenforgalmi - és telekadó ellenőrzés célja, az önkormányzatot jogszabály szerint megillető 

bevételek minél szélesebb körű beszedése, ezáltal az adóbevétel megrövidítésének, az adó-

visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, az adózási morál erősítése, az 

adóhiányok feltárása, az adóeltitkolás megelőzése. 

A Földhivatalnál a telekadó és az apátistvánfalvai magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 

ingyenes földhivatali szolgáltatást kértünk adóellenőrzés céljából. 

Az OEP-től kért adatszolgáltatással ellenőriztük azokat a háziorvosokat, akik éltek a helyi iparűzési 

adómentesség lehetőségével. Az OEP-től kapott adatokat összevetettük a bevallásokban szereplő 

adatokkal. Megvizsgáltuk, hogy az adózók megfelelnek-e az adómentesség feltételeinek, ennek 

keretében ellenőriztük, mind a finanszírozási szerződés meglétét, mind azt, hogy a bevételük milyen 



 

 

hányadát teszi ki a finanszírozásból származó bevétel. Egy esetben sem volt szükség az adómentesség 

megvonására, illetve utólagos adókivetésre sem. 

  



 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 
 

Az iroda 2019-ben is ellátta az Önkormányzat és az Önkormányzati Társulás intézményeiben a 

szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó előterjesztések, rendelet-tervezetek, 

megállapodások, koncepciók illetve egyéb dokumentumok (alapító okiratok, szervezeti- és 

működési szabályzatok, szakmai programok, munkatervek, megállapodások, térítési díjak 

megállapítása, stb.) elő- vagy elkészítéséről gondoskodott. Az intézmények fenntartásával 

kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokat (óvodai beíratás, kérelmek, egyeztetések, 

szerződéskötések, működési engedélymódosítás, stb.) is elláttuk, illetve az intézményi ügyintéző 

folyamatosan tartotta a kapcsolatot az intézményvezetőkkel, továbbá a Közös Önkormányzati 

Hivatal és az intézmények törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatait is intéztük. Jegyzői 

adatszolgáltatás keretében a KIR rendszerbe történő adatjelentéseket is elláttuk (HH-HHH jelentés, 

intézményi körzethatárok, óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentés). 

További folyamatos teendőt jelentett az Önkormányzat és Önkormányzati Társulás és 

intézményeinek beszerzési teendőinek (pl. Család és Gyermekjóléti Központ gépjármű 

beszerzésére) ellátásában való közreműködés, a folyamatos ágazati adatszolgáltatások biztosítása, 

az intézmények vonatkozásában az e-képviselői feladatok ellátása a központi elektronikus 

adatszolgáltatási rendszerekben. 

A Városi Gondozási Központ 8 szolgáltatása, a Család- és Gyermekjóléti Központ 2 szolgáltatása, a 

Tótágas Bölcsőde bölcsődei ellátása tekintetében továbbra is havonta jelentést készítünk az NRSZH 

TEVADMIN rendszerében. Emellett a szolgáltatásokról összesítő jelentést is kell készítenünk. A 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról is havonta, 

félévente és éves szinten is jelentést és beszámolót küldünk, a kapott támogatással elszámolunk. 

 

2019-ben az ún. „negyedéves kontroll” megbeszélések mellett - ahol az önkormányzat és a 

társulás által fenntartott intézmények képviselői, illetve az önkormányzat-hivatal képviselői 

kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott intézményt érintően, havonta pénzügyi-szakmai 

kiskontrollt is tartottunk, ahol az éppen aktuális havi teendőket, rendkívüli feladatokat beszéltük át 

az intézményvezetővel és a pénzügyi iroda munkatársaival.  

A közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az étkezést biztosító intézmények képviselőivel 

2019-ben is kéthavonta konzultációt szerveztünk, ahol mindhárom fél képviselői (megbízó 

önkormányzat, szolgáltató JustFood Kft. és az intézmények képviselői) elmondhatták 

tapasztalataikat, kérésüket. A felmerült problémákat próbáltuk lehetőség szerint orvosolni.  

 

Irodánk ellátta mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat (előterjesztések, hirdetés, elbírálás előkészítése, szerződéskötések, 

kapcsolattartás az érintett pályázókkal, BURSA Támogatáskezelővel stb.)  

A Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjra 2019-ben a középiskolások köréből mindössze 2, a 

felsőoktatásban tanulók köréből 5 pályázat érkezett. A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság a rendelet 

által megengedett maximális számban támogatott pályázókat, vagyis 2 fő középiskolás és 3 fő 

felsőoktatásban részt vevőt szentgotthárdi hallgató részesül jelenleg ösztöndíjban. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz való csatlakozás folyamatos az Önkormányzat részéről, az 

elmúlt évben 10 pályázó nyerte el az önkormányzati támogatást 5.000,- Ft/fő/hó összeggel, a 

kapcsolódó önkormányzati feladatokat elláttuk. 

 

A felnőtt fogászati háziorvosi körzetekben gondoskodtunk a fogorvosok által igényelt 

karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről (fogászati kezelőegységek garanciális és egyéb 

javításait, a fogászati kezelőegységek alkatrészeinek szükséges cseréjét stb.). Az ÁNTSZ, a MÁK 

és az NEAK számára folyamatos és szükséges adatszolgáltatást biztosítottuk. A háziorvosokkal 

félévente személyesen is összeülünk ás átbeszéljük a tapasztalatokat, teendőket. 



 

 

2019. évben is a Morrow Medical Zrt. látta el a hétközi-és hétvégi ügyeletet Szentgotthárdon és a 

térségben. Mivel a szerződése év végén lejárt, évközben tárgyalások történtek az ügyeleti ellátás 

további szervezése kapcsán, végül a nyílt közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevő, a jelenlegi 

szolgáltató nyújtott be ajánlatot, a kapcsolódó szerződéseket megkötöttük. Az egyik gyermekorvos 

ügyeletben való részt vállalása, annak egyeztetése szintén állandó feladatot jelentett. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás, továbbá a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum intézménye látja el. Mindkettő intézménnyel folyamatos volt évközben a 

kapcsolattartás, minden hónapban legalább egy alkalommal személyes egyeztetés keretében is 

átbeszéljük az Egyesület / az intézmény tevékenységét, de ennél jóval gyakoribb, napi szintű a 

kapcsolattartás és az ügyek egyeztetése. Előkészítettük az új közművelődési rendeletet, a 

közművelődési koncepciót, a cselekvési tervet, továbbá az új Önk-PPKE megállapodást. 

 

Elláttuk az önkormányzati és egyéb (megyei /országos), az Önkormányzatot érintő kitüntetésekkel 

kapcsolatos feladatokat is: meghirdetés, nyilvántartás, előterjesztések, átadás, felterjesztések, 

méltatások.  

 

Megszerveztük a különböző önkormányzati és hivatali rendezvényeket – Magyar Kultúra 

Napja, március 15., Pedagógus nap, Semmelweis nap, augusztus 20., október 23.. Május 5-én, 

Gotthárd Napja alkalmából a Honismereti Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

segítségével helytörténeti vetélkedőt szerveztünk. A Szentgotthárdi Történelmi Napok 

megvalósításába tavaly is bekapcsolódtunk. A rendezvényen fogadtuk a testvérvárosi 

küldöttségeket. Közreműködtünk egyéb rendezvények szervezésében is, pl. Herczeg János, 

Szentgotthárd díszpolgára 100. születésnapi ünnepségének megszervezésében, I. Nemzetiségi 

Kerekasztal lebonyolítása, stb. Bemutatkoztunk Bécsben, a Collegium Hungragicumban és 

megszerveztük a polgármester évzáró díszvacsoráját. A Hivatal rendezvényeit is megszerveztük 

(nyugdíjas találkozó, Mikulás, hivatali kirándulás, stb.) Valamennyi városi rendezvényszervező 

intézményt, szervezetet, civil szervezetet stb. megkerestünk és visszajelzéseik alapján 

összeállítottuk a teljes éves városi rendezvénytervet.  

 

Folyamatosan nő a városba látogató csoportok száma, akik érdeklődnek az egykori kolostorépületet 

és a templom története iránt. Előzetes bejelentésre, de akár ad hoc módon is biztosítunk számukra 

épületvezetést, ha lehetőség van rá, akkor a Plébániával egyeztetve a templomban is. Tavaly 20 

alkalommal érkezett csoport előre egyeztetett időpontban, emellett pedig – főként a nyári 

időszakban – bejelentkezés nélkül is rendelkezésre álltunk.  Óvodás csoportok és – helytörténeti óra 

keretében általános iskolai osztályok is megismerkedhettek a barokk épületegyüttes és a város 

történetével.   

 

Az elmúlt években a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a szervezetekkel való 

kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap jelentős 

változásokon ment keresztül, új pályázati, hiánypótlási és elszámoló rendszert vezettünk be, amely 

sikeresnek bizonyult. A civil szervezetek kérhetnek segítséget a pályázatokkal kapcsolatban, a civil 

referens rendelkezésre áll e téren is, emellett pedig a polgármesteri keret kezelése és az ehhez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatok is folyamatosak voltak az év folyamán.  

 

Továbbra is segítjük az önkormányzati újság megjelenését, amely a témafelvetéseken túl aktív 

közreműködést is jelent – természetesen azzal, hogy a megjelenő cikkekért továbbra is az író-

főszerkesztő a felelős. Kapcsolatot tartunk a főszerkesztővel, a tördelővel és a terjesztőkkel is, 

előkészítjük a szükséges szerződésmódosításokat, egyeztetjük a terjesztéssel kapcsolatos 

panaszokat, stb. 



 

 

 

A hivatali és önkormányzati honlap feltöltése folyamatos, igyekszünk minden fontos, közérdekű 

információt megosztani a lakossággal. Önkormányzat közösségi (Facebook) oldalunkat és már 

Instagram oldalunkat is egyre többen követik. Rendkívül népszerűek a fejlesztéseket bemutató 

posztok, vagy a kitüntetések átadásáról szóló tudósítások.  Elkészült a város Kommunikációs 

stratégiája is, az adott célkitűzések megvalósítása már folyamatban van. A sajtóval való 

kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen küldünk ki sajtóközleményeket a pályázati 

fejlesztésekkel és a testületi ülésekkel kapcsolatban is.  

 

Az elmúlt évben több beruházásunk is megvalósult – ezeket a pályázatok között részletezzük –, 

amelyekhez kapcsolódóan jó néhány átadó ünnepségeket is szerveztünk. 

 

A Hivatal informatikai teendőinek koordinálására havonta megbeszéléseket tartunk a feladatok 

ellátásával megbízott rendszergazdával. 

 

Mindezek mellett havonta személyes egyeztetést tartunk a turisztikai feladatok és koordináció 

ellátásával megbízott Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel, illetve előkészítjük az 

együttműködéshez szükséges éves dokumentumokat is. 

 

Testvérvárosi kapcsolatainkat lehetőség szerint igyekszünk ápolni, Lendvával, Walldürnnel és 

Szépvízzel a legszorosabb az együttműködésünk. Kiutazások alkalmával megszerveztük az utazást 

(autók, kisbusz, biztosítás, stb.), összeállítottuk az ajándékcsomagokat, delegációk látogatásakor 

pedig gondoskodtunk a szállásról, ellátásról, ajándékokról, programokról. A külkapcsolatokkal 

külön beszámolóban foglalkozunk, ott bővebb információkkal szolgálunk e témában.  

 

A sportreferens munkájában a 2019-es évben is a városi sportesemények területén sok feladat 

akadt, mind a szervezésében, mind a lebonyolításában illetve a támogatási és egyéb dokumentációk 

elkészítésében, stb., néhány fontosabb ezek közül:  

- Terematlétika torna – szervezés, lebonyolítás 

- Diákolimpiai rendezvények: kézilabda, futsal, labdarúgás, kosárlabda 

- Városi Sportnap – társszervezőként (EFI, Pannon Kapu) szervezés, lebonyolítás 

- Mobilitás Hete – társszervező, pályázati anyag elkészítése 

- 15. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás – szervezés, lebonyolítás  

- Iskolai sport rendezvények - szervezés, lebonyolítás. 

 

Az sport és ifjúsági referens egyéb teendői között említhetjük – többek között - a városi 

sportvezetőkkel és sportolókkal történő folyamatos kapcsolattartást, munkájuk segítését, a sporttal 

kapcsolatos előterjesztések elkészítését, a sportbüfé bérbeadás folyamatos intézését és az 

önkormányzati sporttámogatások, ezek között a TAO önrész támogatások szétosztásának 

előkészítését és a szerződéskötéseket, kontrollt is. Továbbá a helyi oktatási intézmények sporttal 

kapcsolatos teendőinek segítését (diákolimpiai nevezések, versenyeken való segítségnyújtás, egyéb 

adminisztrációs feladatok ellátása), stb.  

 

2019-ben pályázati forrásból sikerült beszerezni egy kültéri LED falat, amelyen városi 

rendezvényeket illetve fizetett hirdetések jeleníthetők meg. Az ezzel kapcsolatos teendőket és 

megjelenéseket szintén a sport és ifjúsági referens látja el. 

 

A műfüves pálya bérbeadása szintén a sportreferens feladatai közé tartozik, ő tartja a kapcsolatot 

a bérlő csapatokkal és intézi a felmerült papírdolgokat. A pályát a környékbeli klubok 

(Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE illetve a Máriaújfalu SE) edzései és mérkőzései mellet bérbe 

veszik további megyei labdarúgócsapatok valamint szlovén és osztrák csapatok is. A Gotthard 



 

 

Therme Hotel & Conference-vel megkötött megállapodásunk eredményeként a hotelbe több csapat 

is érkezik edzőtáborozni, eddig Ausztriából illetve Németországból. 

 

A korábbi évhez hasonlóan az Ifjúsági Tanács munkáját segíti az ifjúsági referens, a Tanács 

ügyrendjének megfelelően évente több alkalommal tart üléseket, amelynek anyagai megtalálhatóak 

a Hivatal honlapján. A Tanács 2019-es évben is több programot szervezett az ifjúsági korosztály 

számára, illetve több programba kapcsolódtak be: az Ifjúsági Nap, Pályaorientációs Nap voltak, 

Mobilitás Hete, prevenciós előadás, jótékonysági akció. 

 

A Hivatal ellátta az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait is. A Társulás 

a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: általában 2 havonta 

ülésezett a polgármesterekből álló Társulási Tanács. A Társulás nyílt üléseinek előterjesztései és 

határozatai a Hivatal oldalán elérhetők. Tavaly 6 ülésen 29 döntést hozott meg a Társulási Tanács, 

ezek részletes felsorolásától eltekintünk. Lásd: külön beszámoló.  

 

Az Idősügyi Tanács is rendszeresen ülésezett az elmúlt évben. Az iroda ellátta a működtetésével 

kapcsolatos teendőket. A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a 

munkatervét a tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák 

figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé 

kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések 

fogadtatásáról. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek a Hivatal honlapján elérhetők. A tavalyi évben 

sikerrel pályáztunk az Idősbarát Önkormányzat Díjra, amely komoly elismerése volt az 

Önkormányzat idősügyi tevékenységének.  

 

Több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyek nehezen besorolhatók a 

fenti kategóriákba vagy amellyel a Polgármester vagy más hivatali és egyéb szervezet segítségére 

voltunk, ezeket azonban lehetetlen egy ilyen beszámolóban összefoglalni, pl: az intézmények 

adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására irányuló szerződés előkészítéstől a fűnyíró traktor 

használati szerződésének előkészítéséig, a mozi lámpacsere megrendeléstől az intézményi és PKKE 

szerződések előkészítéséig / kontrolljáig, a megyei kiadványokba történő anyag összeállítástól a 

Rákóczi Szövetség kérelmének ügyezéséig, a jegyző helyettesítésétől a tárgyi eszköz szoftver 

lemondásig, stb., stb.  

 

A titkársági feladatokhoz tartozott a Polgármester munkájának segítése, az önkormányzati 

tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos szakmai ügyek intézése és 

elszámolásának bonyolítása; a hivatal központi elérhetőségein folyamatos rendelkezésre állás és 

információszolgáltatás, belső és külső megbeszélések szervezése, fogadóórák szervezése, 

reprezentációs feladatok ellátása a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és 

adminisztrációs teendők ellátása, a gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, 

megrendelők megírása, stb.  Mindez értelemszerűen folyamatosan adott feladatokat az elmúlt évben 

is.  

 

 

PÁLYÁZATOK: 

 

A mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott projektek megvalósítása is 

komoly munkát jelentett az elmúlt évben. Ezen felül fontos része a napi munkának a már lezárt 

projektek nyomon követése is sok esetben, ugyanis a fenntartási időszak alatt a Támogatáskezelő 

részéről folyamatos az adatszolgáltatás igénylése a már sok éve lezárt pályázatok esetében is. 

Ugyanígy a régebben megvalósult pályázatok megvalósulásának helyszíni és egyéb ellenőrzése is 

bőven ad munkát napjainkban is, ezért ezeket is minden esetben pontos és részletes előkészítés előzi 



 

 

meg. Több esetben pályázatot nem nyújthattunk be végül (a pályázat nem jelent meg vagy nem 

olyan feltételekkel, a pályázó szervezet nem tudott regisztrálni, stb.), de az előkészítésbe így is 

jelentős munkát kellett fektetni. 

 

Számos pályázatot állított össze és nyert el az Önkormányzat az elmúlt időszakban, az ezekkel járó 

sokrétegű munka részletes bemutatásától azonban eltekintünk és csak felsorolás jelleggel említjük 

meg őket a beszámoló végén. Mind a városüzemeltetési iroda, mind pénzügyi iroda a saját 

területén messzemenőkig közreműködött a pályázati projektek összeállításában és 

megvalósulásában, de a Polgármester Úr, Jegyző Úr, a városi főépítész is ebbe a körbe sorolható. 

A munka koordinálására rendszeresen pályázati megbeszéléseket tartunk az érintett kollegák 

részvételével. 

 

Nem csupán Szentgotthárd, hanem Apátistvánfalva Községi Önkormányzat részére is nyújtunk be 

és koordinálunk pályázatokat. 
 

 

PÁLYÁZATI PROJEKTEK 2019 
 

PROJEKT PROJEKT 

SZÁMA / 

TÁMOGATÓ 

TARTALMA PROJEKT 

KÖLTSÉGVETÉSE 

ESCAPE – 

Refektórium felújítás 

SIHU103 Refektórium faburkolatának 

felújítása és új turisztikai 

szolgáltatás kidolgozása a 

kolostorépülethez 

kapcsolódóan 

94.605,50 € 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúráján

ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-

00003 

Ipari park II. ütem területén: 

- járda kiépítése 

- autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

- közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

- közművesítés (víz, csatorna, 

áram, közvilágítás) 

478.000.000,- Ft 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

Interreg AT-HU Városarculat kialakítás, 

turisztikai marketingstratégia, 

imázsfilm, stb. készítés, LED 

fal beszerzés, várkerti kültéri 

fitnesz. 

100.000,- € 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016” 

a szentgotthárdi sporttelepen 

„D típusú” sportpark 

kialakítása 

kivitelezése 2020-ban 

várható 

Kerthelyiség felújítása VP6-19.2.1.-68-

4-17 

Egykori Művelődésház 

kerthelyiségének felújítása. 

Régi szaletlis beülők és sétány 

visszaállítása. 

Projekt teljes 

költsége: 

19.145.662,- Ft 
 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

mobilszínpad beszerzése + új, 

innovatív társasjáték 

22.967.669,- Ft 

(6.622.669,- Ft a 



 

 

együttműködés kialakítása a szentgotthárdi 

csatához kapcsolódóan + csata 

könyv, stb. 

Szentgotthárdra eső 

rész) 

Mozi felújítása 

 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

2 db kültéri és 1 db beltéri ajtó 

cseréje + Filmklub számára 

filmek beszerzése 500.000,- Ft 

értékben 

2.828.700,- Ft 

Kenu projekt – 

Alpokalja Motel 

Magyar Kajak – 

Kenu Szövetség 

Alpokalja Motel fejlesztése 

(közösségi helyiség, 

közvilágítás, kerékpártároló, 

sétány, pavilon) 

50.000.154,- Ft 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása 

 

 KKETTKK-

CP-02 

Rábatótfaluban található I. vh-s 

szobor felújítása 

2.500.000,- Ft 

Foglalkoztatási Paktum TOP pályázat Stratégiai partnerként segítjük a 

projekt lebonyolítását a helyi 

érdekek képviselete mellett. 

Anyagi támogatás nem 

nálunk, hanem helyi 

vállalkozásoknál 

jelentkezett. 

Várkert és kapcsolódó 

zöld területek fejlesztése 

TOP-2.1.2-15-

VS1-2016-00002 

A projekt kiemelt célja a barokk 

kert felújítása: a régi strand 

területének nyitott térré alakítása, 

az utak; sétányok kialakítása, 

színpad átalakítása, növényfelület 

növelése 

239.771.928,- Ft 

A munkaerő piaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás 

építéséhez nyújtandó 

támogatás (Laktanya 

felújítás) 

VA/TBFF01/00

0035-13/2018. 

202 fős, 54 szobás 

munkásszállás felújítása 

673.333.333,- Ft 

Testvér települési 

programok és 

együttműködések: 

Szépvíz-Szentgotthárd 

TTP-KP-1-

2020/1-000415 

Közös kultúra, közös érték - 

Szentgotthárd és Szépvíz 

kulturális kapcsolatának 

erősítése 

1.918.686, - Ft 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 

Az óvoda új szárnnyal bővült, 

amelyben kialakításra került a 

tornaszoba, szertár és közösségi 

tér (aula). A meglévő 

épületszárnyak nyílászáróinak 

cseréje és hőszigetelése, 

akadálymentes mosdó kiépítését 

tartalmazta. 

215.826.004,- Ft 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-00011 

Nyílászárók cseréje, külső 

homlokzati és pótlólagos 

hőszigetelés, napelemes rendszer 

kiépítése. 

203.943.120,- Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

– HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztériu

m 

Hunyadi út felújítása a 

Gimnáziumtól a Május 1. út 

kereszteződéséig. József A. utca 

egy szakaszának felújítása. 

30.994.592,- Ft 

SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium 

Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-

VS1-2017-00028 

 

Gimnázium tornacsarnok 

energetikai felújítása: nyílászáró 

csere, hőszigetelés, napelemes 

rendszer kiépítése és 

akadálymentes mosdó kialakítása. 

62.476.885,- Ft 

 

 



 

 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi 

Zsidó Örökség 

Közalapítvány 

Kerítés felújítása a temető körül: 

drótfonatos kerítés helyett 

betonkerítés és kovácsoltvas kapu 

készül. 

10.000.000,- Ft 

HUNGARIKUM 2018. Agrár- 

minisztérium 

Vargha Gábor könyv kiadása 1.000.000,- Ft 

HUNGARIKUM 2019. Agrár-

minisztérium 

Szentgotthárdi Települési Értéktár 

népszerűsítése és könyv Széll 

Kálmánról 

3.000.000,- Ft 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas 

Megyei 

Igazgatóság 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése 

361.000,- Ft 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 

Vidékfejlesztési 

Program 

Főzőkonyha építészeti felújítása, 

konyhagépek és eszközök 

beszerzése. 

26.600.000,- Ft 

Apátistvánfalva- 

Egyedi 

szennyvízelvezetés 

VP-7.2.1.2-16 

Vidékfejlesztési 

Program 

Egyedi szennyvízelvezető 

berendezések telepítése 52 

ingatlanon 

108.006.766,- Ft 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetés 

kiépítése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

Szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése, utak helyreállítása 

A Máriaújfalui út végleges 

burkolatának átadására 2019. 

szeptemberében került sor 

505.000.000,-Ft 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

KÖFOP-VEKOP  

Miniszterelnökség 

Önkormányzati ASP rendszerhez 

való csatlakozás 

6 976 850,- Ft 

Állandó ipartörténeti 

kiállítás a Múzeumban 

Kubinyi Ágoston 

Program 2017 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma  

állandó kiállítás létrehozása 

Szentgotthárd iparának 

történetéről.  

2.000.000, -Ft 

A Múzeum állandó 

kiállításainak bővítése 

interaktív elemekkel  

Kubinyi Ágoston 

Program 2018 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma 

 

Kirakó és puzzle játékok, 

valamint társasjáték készítése a 

szlovén néprajzi gyűjtemény és a 

szentgotthárdi csata állandó 

kiállításokhoz.  

1.000.000, -Ft 

A Múzeum állandó 

kiállításainak további 

fejlesztése 

Kubinyi Ágoston 

Program 2019 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma 

A Múzeum állandó kiállításairól 

katalógus, foglalkoztató füzet. 

2.000.000,- Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2019.  KOLOSTOR 

épület ABLAK 

FELÚJÍTÁS  

Belügyminisztériu

m 

 

28 db ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

Kolostorépület keleti homlokzatán 

 

22.365.404-, Ft (ennek 

50 %-a támogatás) 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális 

Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

Időutazó múzeum kialakítása az 

egykori ciszter udvarház 

átalakításával 

199.991.746,- Ft 

Településkép 

fejlesztése 

Apátistvánfalván 

„Élhető 

Vidékért - 

Települések 

A balázsfalvai településrészen 

található, üresen álló, funkció 

nélküli épület 

5.910.858,- Ft 



 

 

közösségi célú 

fejlesztése”, 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

továbbfejlesztése. 

Apátistvánfalva 

Könyvtár 

eszközbeszerzés 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Közgyűjtemény

ek Kollégiuma 

könyvtári bútorok és egy 

projektor beszerzése 

840.601,- Ft 

Apáti út-felújítás Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

 

Utak karbantartása 29.699.486,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Sport, mint 

közösségfejlesztés 

„Élhető 

Vidékért - 

Együttműködése

n alapuló, 

komplex, az 

akciócsoport 

egész vagy 

jelentős részét 

lefedő közösségi 

célú projektek 

támogatása”, 

VP6-19.2.1.-68-

4-17 

Az egykori labdarúgó pálya 

öltözőjének felújítása 

(Nem nyert forráshiány miatt) 

13.104.790,- Ft 

 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a 

várkerti játszótér 

kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-

2-17 Térségi 

turisztikai 

attrakció 

fejlesztés 

A „Ciszterek mindennapjai 

tanösvény” 5 + 2 db állomást 

tartalmaz a kolostort körülölelő 

várkertben, a műemléki 

környezethez illeszkedő 

megjelenésű információs 

felületekkel, valamint a már 

meglévő játszótér 

továbbfejlesztése egy 

kombinált játszóvári elemmel. 

19.348.430,- Ft 

A Színház szociális 

blokkjainak felújítása, 

valamint 

hangtechnikai 

eszközök beszerzése 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

Élhető vidékért- 

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése 

Pályázó a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület, a 

pályázati anyag teljes 

előkészítését a Hivatal 

pályázati osztálya végezte el. 

6.139.434,- Ft 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 
 

TOP-1.2.1-15 
 

Pályázó a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége, de az 

előkészítésben a Hivatal 

pályázati osztálya is részt vett. 

36.347.700,- Ft 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

Belügyminisztér

ium 1004/2019. 

(I.18.) 

Korm.hat. 

A Kedvezményezett a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub, 

azonban a megvalósítás során a 

Hivatal teljes mértékben 

közreműködik. 

150.000.000,- Ft 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-

VS1-2019-

00012 

Csoportszoba kialakítása, új 

tornaszoba építése, udvar 

felújítása, parkolóhelyek 

153.985.599,- Ft 

elbírálás alatt 



 

 

kialakítása, eszközbeszerzés. 

Informatika és 

Közigazgatás 

2019/2020 

(Apátistvánfalva) 

Országos 

Informatikai 

Programiroda 

4 gépes alapcsomag beszerzése 189.000,- Ft 

elbírálás alatt 

Kerékpárral 7 határon 

át! 
Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

Közös kerékpártúra szervezése 

szentgotthárdi és lendvai diákok 

számára. A túra alatt kulturális 

programok látogatása. 

500.000,- Ft 

 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Magyar Falu Program 

Nemzeti és helyi 

identitástudat 

erősítése 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

 

Kultúrház komplex felújítása 

és egész éves kulturális 

programok szervezése 

16.198.095,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Magyar Falu Program 

Orvosi rendelő 

felújítása 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Orvosi rendelő komplex 

felújítása 

13.747.863,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Magyar Falu Program 

Eszközbeszerzés 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Utak karbantartásához 

szükséges eszközök beszerzése 

8.915.180,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Több leszel, ha teszel! Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

IFJ-GY-19-A 

7 alkalmas programsorozat 

megvalósítása a helyi ifjúsági 

korosztály részére. 

1.900.000,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

FENIKS határ menti 

klímavédelmi 

együttműködés 

Interreg SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

Együttműködési 

Program 

helyzetelemzés, közös stratégia 

és helyi akciótervek készítése, 

képzési program és konkrét 

klímavédelmi intézkedés 

megvalósítása: Szentgotthárd 

500 méteres szakasz fásítása 

313.848 Euro 

(Szentgotthárd: 

80.640 Euro) 

„Idősbarát 

önkormányzat” cím 

Az emberi 

erőforrások 

minisztere és a 

belügyminiszter 

közös pályázati 

felhívása 

a Szentgotthárdi Idősügyi 

Tanács, a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület, a 

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesület és a 

Gondozási Központ 

bevonásával összeállított 

pályázatnak köszönhetően 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata elnyerte az 

Idősbarát Önkormányzat díjat. 

1 M Ft 

„Kerékpárosbarát 

Település és 

Munkahely 2019” cím 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

 a felhívásra benyújtott 

pályázattal „haladó” minősítést 

sikerült szerezni, amelyet egy 

éven keresztül jogosult a 

település használni 

- 

 

  



 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Városüzemeltetés a következő csoportokat 

foglalja magában: Közszolgáltatási és településüzemeltetési, illetve Építéshatósági csoport, 

valamint a Közterület-felügyelet. 

 

A városüzemeltetés alatt működő csoportok az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt munkákat 

végezték el, illetve feladatokat látták el a helyi közutak, közterületek, csapadékvíz-elvezető 

rendszerek, önkormányzati ingatlanok - fenntartása, - üzemeltetése,  - felújítása, illetve az ezekkel 

kapcsolatos beruházások lebonyolítása területén. Továbbá a vízkár-elhárítási, a közvilágítási, a 

hulladék-gazdálkodási, a vagyon- és lakásgazdálkodási, a pályázat előkészítési, építéshatósági, a 

település rendészeti, a hivatal üzemeltetési, valamint a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

tevékenységek ellátása területén. 

 

A helyi közutakkal, csapadék-vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos munkák 

(építések, felújítások): 

 
Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Műfüves pálya melletti 

területre (1682 hrsz.) 

parkolásra alkalmas terület 

kialakítás 

Zúzottköves területrendezés 989.263,- Ft 

2., Kethelyi utca (tekepálya 

és Zsida-patak közötti 

területen) parkolásra 

alkalmas terület kialakítás 

Zúzottköves területrendezés 1.132.827,- Ft 

3., Sárga villogó jelzőlámpa 

telepítése a Kossuth L. utcai 

óvoda előtti gyalogátkelőhöz 

Új gyalogátkelőhely táblák 

kihelyezése, alternáló sárga 

villogó elhelyezése a táblára, 

napelemes megtáplálás 

1.004.570,- Ft 

4., Rábakethelyre vezető 

kerékpáros létesítmény 

Kétoldali irányhelyes 

kerékpársáv építése, zárt 

csapadék-csatorna kialakítása, 

járda felújítás, parkoló 

kialakítás, autóbuszmegálló 

áthelyezés/öbölpár kialakítása 

320.397.815,- Ft 

5., Szentgotthárd-Zsida, 

Muskátli utcában 

bozótirtási és útfelújítási 

munkák 

Bozótirtás, útalap és 

bazaltzúzalékos út készítése 
1.511.300,- Ft 

6., Szentgotthárd-Farkasfa, 

Fővég utca útburkolat 

helyreállítási munkái 

Kátyúzás mart aszfalttal és 

bazaltzúzalékkal 
1.264.507,- Ft 

7., Szentgotthárd-Rábafüzes 

temető bejárójának 

kialakítása, valamint a 

ravatalozó előtt kőzúzalékos 

terület kialakítása 

Zúzottköves területrendezés 2.202.021,- Ft 

8., Szentgotthárd-Zsida, 

Örökzöld utca burkolat-

felújítása 

Az utca temetőhöz vezető 

szakaszán az út burkolatának 

teljes szélességű felújítása 

melegen hengerelt aszfalttal 

5.402.040,- Ft 



 

 

9., Szentgotthárd, Haris 

utca végén található fákkal 

benőtt töltés mindkét 

oldalának teljes körű 

kitisztítása 

Bozótirtás 
2.095.500,- Ft 

 

10., Szentgotthárd-

Farkasfa, Fővég utca 

elhanyagolt árokszél 

kitisztítása 

Bozótirtás 530.860,- Ft 

11., Szentgotthárd-Farkasfa 

Hétház utca csapadékvíz-

elvezetési munka 

Új rácsos áteresz építése 573.000,- Ft 

12., Tervezések 

 

- Szentgotthárd, Haris 

megállóhelynél vasúti átjáró és 

járda tervezése 

 

 

4.800.600,- Ft 

13. Fenntartási-, 

karbantartási-, illetve 

felújítási munkák elvégzése 

keretmegállapodás alapján 

47 helyszínen (utakon, 

hidakon, járdákon, 

kerékpárutakon, illetve 

csapadékvíz-elvezető 

rendszereken, valamint egyéb 

közterületeken, illetve önk-i 

tulajdonú ingatlanokon) 

fenntartási-, karbantartási-, 

illetve felújítási munkák 

elvégzése 

5.711.555,- Ft 

 

Részt vállaltunk/vállalunk a közlekedés-, illetve közműépítéssel is érintett alábbi nyertes pályázatok 

kivitelezési munkálatainak lebonyolításában. A rendszeres koordinációs egyeztetéseken 

vettünk/veszünk részt, amelyen szakmai egyeztetések mellett, segítséget nyújtunk/nyújtottunk a 

munka gördülékeny előrehaladásának biztosítása érdekében. Ennek keretében a kivitelezőkkel 

folyamatos a kapcsolattartás. 

 

 „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” a TOP-3.1.1 – 15 – VS1 – 2016 
– 00011 azonosítószámú projekt keretében a Rábakethelyre vezető kétoldali irányhelyes 

kerékpársáv kiépítése;  

 „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése I. ütem - TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-00003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve 

kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése; 

 „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” II. ütem - TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű területek 

feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, szennyvíz-

elvezetés és közvilágítás) kiépítése 

 

Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos fenntartási-, karbantartási-, 

illetve felújítási munkák, valamint magasépítési beruházások: 
 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. 

Ft) 



 

 

Szentgotthárd– Máriaújfalu 
Művelődési ház belső  

felújítása IV. ütem 

 nyílászáró csere.   
 új vizesblokk, váróterem 

kialakítása;  

 épületgépészeti (víz-, 

szennyvíz), illetve villamos 

szerelések; 

 klubszoba helyiség padozatának 

kialakítása a kerámialap 

kivételével; 

 orvosi rendelő helyiségben 

csempeburkolat készítése, 

mosdó elhelyezése; 

 vakolatjavítások, festés 

 

11.365.880,- 

Szentgotthárd–Máriaújfalu 

Művelődési ház belső  

felújítása IV. ütem  földgáz és 

fűtésszerelés 

 meglévő gázkonvektoros fűtés 

bontása 

 a teljes épületben radiátoros 

központi fűtés kiépítése 

kondenzációs gázkazánnal.  

 új gázszerelés a teljes épületben 

 az új kazánhoz kettősfalú levegő 

beszívó- füstgáz kibocsátó cső 

kiépítése. 

3.197.468,- Ft 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház klubhelység 

felújítási munkái 

 klubhelység festése 

 klubhelyiség, váróhelyiség, 

vizesblokk részlegén 

álmennyezet építése  

380.000 ,- Ft 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház épületében az 

új vizesblokk helyiségébe 

szerelt elválasztófal szerelése 

1 db Szerelt jellegű WC – 

kabinrendszer, illetve 2 db pissoire 

szeméremfal készítése  295.910,- Ft 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház fedett 

kiállítási  tér fedéséhez 

tetőcserép beszerzése 

előkertben elhelyezésre kerülő fedett 

nyitott kiállítási tér kialakításához 

cserép beszerzése 257.000,- Ft 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház udvarán új 

melléképület alapozási 

munka  

24 m
2 

alapterületen 

 

399.898,- Ft 

Tervezési munka: 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

tetőfelújításának 

engedélyezési és kivitel 

tervdokumentációjának 

elkészítése, engedélyeztetése 

Elkészült dokumentáció: 

 építész tervdokumentáció 

 Építéstörténeti tudományos 

dokumentáció 

 statikai tervdokumentáció 

 faanyagvédelmi 

szakvélemény 

 kémények bontási 

engedélyezési dokumentáció 

 

6.684.050,- Ft, 



 

 

SZEOB Játékvár Óvodája 

udvarán lévő fákról a 

fagyöngy eltávolítása 

 

120.000,- Ft 

 

Szentgotthárd-Farkasfa, 

Kultúrház melletti PB 

gáztartály töltése 1500 kg PB 

gázzal 

 

992.848,- 

Szentgotthárd – Rábafüzes 

óvoda épület ereszcsatorna 

cseréje 

Meglévő ereszcsatorna bontása, új 

felszerelése, csatornavasak lefestése. 

 

195.000,- Ft 

Színház épületen a 

megrepedt, törött nyílászárók 

üvegezésének I. üteme – 

biztosítási keretből 

finanszírozva 

reflexiós, hőszigetelt üveg cseréje 

6,6 m
2
    

198.000,- Ft   

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola tornateremnél 

villanyszerelése 

Egyedi elosztószekrény létesítése, 

kombinált leválasztással 

 

231.711,- Ft 

SZEOB Játékvár Óvodája 

udvarán a fészekhinta 

áthelyezése 

 

463.550,- Ft 

Szentgotthárd Liget játszótér 

forgó karuszel javítása  

 

445.770,- Ft 

Rendelőintézet Szentgotthárd 

(Szentgotthárd, Hunyadi u. 

18.) fűtés javítási munkái 

tágulási tartály cseréje 

 
160.147,- Ft 

Szentgotthárd Várkertben 

elhelyezésre került szobrok 

alapozása és elhelyezése 

 domb kialakítása, illetve 

vasbeton lemez készítése 

 szobrok elhelyezése  3 db 
190.500,- Ft 

Szentgotthárd SZOI Arany 

János Általános Iskola 

konyha helyiségében lévő 

csőtörés feltárása és 

helyreállítása 

 

98.362,- Ft 

Szentgotthárd SZOI Arany 

János Általános Iskola 

konyha helyiségében dugulás 

feltárása és helyreállítása 

 

 

723.265,- Ft 



 

 

Szentgotthárd SZOI Arany 

János Általános Iskola 

konyha helyiséghez tartozó 

személyzeti WC dugulás 

elhárítása gépi mosóval 

 

122.650,- Ft 

SZEOB Tótágas Bölcsőde 

épületében a csoportszoba 

padozata alatt vezetett 

megrepedt esővízkivezető 

csatorna feltárása és 

helyreállítása 

 

497.967,- Ft 

Munkáshotel (Hrsz.: 191/1) 

területén az átadáshoz 

szükséges kiegészítő munkák 

- fűkaszálás 

- fadarabolás motorfűrésszel 

- szállítás (kerítéselemek, 

szőnyeg stb.) 

- anyag díj (szőnyeg, műfű, 

takaró háló) 

- kézi munkaerő díj 

(kerítéselemek építése, háló 

felrakása stb.) 

302.840,- Ft 

Városi Gondozási Központ 

melléképületénél, illetve a 

kerékpártárolónál az 

ereszcsatornák cseréje 

 

285.750,- Ft 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár, Szentgotthárd 

épület lábazat felújítás 

47 m
2
-es felületen 

298.450,- Ft 

Rendelőintézet Szentgotthárd, 

(Hunyadi u. 18.) épület 

lábazat felújítás 

20 m
2
-es felületen 

142.240,- Ft 

SZEOB Játékvár Óvodája 

világítótestek felújítása 

Csoportszobákban (9 csoportszoba) 

világítótestek felújítása 774.383,- Ft 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

tulajdonában lévő Szt/3662-

10/2019. számú 

megállapodásban 

megnevezett játszóterein 

végzett kisebb javítási 

munkái 

Máriaújfalui játszótér 

Brenner J. téri játszótér 

Radnóti úti játszótér 

Várkerti játszótér 

Pável Á. ltp-i játszótér 

Ligeti játszótér 
950.373,- Ft 

 

 

Az fent felsoroltakon kívül számos 100.000.-Ft alatti munka került megrendelésre és elvégzésre. 

 



 

 

Részt vállaltunk/vállalunk az alábbiakban felsorolt magasépítéssel is érintett nyertes pályázatok 

kivitelezési munkálatainak lebonyolításában. A rendszeres koordinációs egyeztetéseken 

vettünk/veszünk részt, amelyen szakmai egyeztetések mellett, segítséget nyújtunk/nyújtottunk a 

munka gördülékeny előrehaladásának biztosítása érdekében. Ennek keretében a kivitelezőkkel 

folyamatos a kapcsolattartás. 

 

 A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása. (TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 azonosítószámú projekt) 

 Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon (TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 

azonosítószámú projekt) 

 Várkert és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése. (TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002 

azonosítószámú projekt) 

 Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás 

munkásszállás kialakítása 

 

Részt vállaltunk a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások műszaki, jogi előkészítésében, 

lebonyolításában, adminisztrálásában. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Bizottsága 20198-ben 13 ülést tartott, amelyen 15 db határozatot hozott. Az Önkormányzat a Kbt. 

hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési szabályzata értelmében a nettó 

5.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás lezárásával kapcsolatos döntést is a 

Közbeszerzési  Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak az értelmében a Közbeszerzési Bizottság 

3 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem tartozó beszerzés esetében hozta meg az eljárást 

lezáró döntéseket.  

 

Részt vettünk, illetve lebonyolítottuk a magas-, illetve mélyépítéssel, valamint a közlekedés 

építéssel, illetve felújítással kapcsolatos munkák engedélyes-, illetve kivitelei terveztetését, illetve 

az elkészült tervek engedélyeztetését. 

  

A 232 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 

munkákat végeztük el.  

Lakásügyekben: 35 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, lakás pályáztatások, bérleti szerződések 

ügyei, lakcím bejelentkezések, lakás-bérleti szerződések meghosszabbítása kerültek napirendre. 

Ingatlanügyekben: 47 előterjesztés került a testület elé, melyben rendeletmódosítások (lakások 

bérletéről, lakbér, lakáscélú támogatásokról szóló rendelet, lakáskoncepció, vagyongazdálkodás 

irányelvek felülvizsgálata), helyiség bérbeadások (garázs, üzlet stb.), első lakáshoz jutók 

támogatása,   

Telekhatár-rendezések, telekmegosztások 

Sportcsarnokok bérbeadása, szerződések kötése 

Ingatlan vásárlási, értékesítési ügyek,  ingatlan hasznosítással (lakóház építéssel kapcsolatosan), 

Ipari park bővítései és értékesítések kerültek napirendre. Szerződések előkészítése. 

Üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek módosítása. 

 

Ingatlanvagyon kataszter vezetése, statisztika készítése  

Első lakáshoz jutók ügyei, 2019-ben 3 szerződés került megkötésre. 

Továbbá számos közterület-használatról kötöttünk megállapodást vagy 70-75 ügyben. 

Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely 2014-től 

jelentősen bonyolódott és rengeteg időt igényel azóta is az adminisztrációja, 2018-tól még eggyel 

több adminisztrációs feladat társult hozzá. 

Térinformatikai fejlesztés megvalósult, megfelelően üzemel, változásvezetések folyamatosak, 

csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan a törvény által előírt kötelező feltöltés megtörtént az 



 

 

e-közmű rendszerbe, további fejlesztési lehetőségek adottak (rendezési terv beépítése, temető 

nyilvántartás, csapadékvíz közmű szakág aktualizálása, bemérése). 

Tulajdonosi hozzájárulások kezelése 33 ügyben. 

 

Apátistvánfalva társközségben végzett munkák : 

- ingatlankataszter vezetése(átvezetése ASP-be), statisztika készítése 

- közút felújítása, karbantartása  

- E.On közvilágításra vonatkozó megállapodás 

- Vasivíz vízvezetési szolgalmi jog ügye 

- Vasivíz Gördülési Fejlesztési tervének elfogadása 

- Gazos területek kaszáltatása, gyommentesítése, felszólítások kiküldése 

- lakás bérbeadása 

- tulajdonosi hozzájárulás 

- Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése 

- Ingatlan haszonbérbe adása 

- Földhasználati megosztás 

- Ingatlan vásárlás  

- Forgalmi rend – KRESZ táblák kihelyezése 

- Szennyvízkezeléssel, internet használattal kapcsolatos adatszolgáltatás 

 

Építéshatósági csoport: 

 

16 db új lakás építésére kértek építési engedélyt, 8 db új lakás lett használatba véve. 

 

Szentgotthárdon 10 db építési engedélyt, 1 db módosított építési engedélyt, 4 db fennmaradási 

engedélyt, 7 db használatbavételi engedélyt adtunk ki, illetve 2 db engedély hatályának 

meghosszabbításával, 19 db hatósági bizonyítvány/használatbavétel tudomásulvételével, 69 db 

végzéssel, 28 db függő hatályú döntéssel, 1 db bontási engedély és 1 db eltérési engedély ügyében 

jártunk el. 

Társasház alapítás kapcsán kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 db.     

  

Szakhatósági eljárások: A különféle hatósági engedélyezési eljárásokban, jogszabályban 

meghatározott esetekben szakhatósági közreműködés szükséges. A megkeresés érkezhet az 

engedélyező hatóságtól, de a kérelmező, a kérelem benyújtása előtt előzetes szakhatósági 

állásfoglalást is kérhet. A megkeresések a helyi építési, a helyi természetvédelmi vagy 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre vonatkoznak. A legtöbb megkeresés a Körmendi 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályától érkezett, összesen 22 db. A közlekedési hatósági,  a villamos 

energia ellátási / közhálózat bővítési, átalakítási ügyekben a tervezők előzetes szakhatósági 

állásfoglalást kérnek, tavaly 10 db volt.  

Belföldi jogsegély: Megkeresések a NAV Illeték Osztályától érkeznek, vagy arról, hogy egy  telek 

építési telek-e, vagy pedig arról, hogy a megépített családi házra használatbavételi engedélyt kértek-

e / az elkészültét bejelentették-e, ha igen mikor. 9 db ilyen megkeresés érkezett. 

Vízügyi hatáskör: 2 db új fúrt kút létesítésére kértek engedélyt 

Településképi eljárások: Dokumentált konzultáció 4 db, településképi bejelentési eljárás 12 db volt. 

Ingatlan címének igazolása: 61 db címigazolás lett kiadva.  

Fakivágási engedély iránti kérelmet nem nyújtottak be. 

 



 

 

Építéshatóságunk illetékessége azonban nem csak Szentgotthárdra, hanem a Szentgotthárdi járás 

területére terjed ki. A környező településekkel kapcsolatos építéshatósági statisztikai adatok az 

alábbi táblázatban találhatók: 

 

 (Eljáró szervként kijelölésre kerültünk néhány ügyben, Vasvár, Szombathely) 

  

Építési engedélyezési eljárások: 18 db (Orfalu, Kondorfa, Felsőszölnök, Kétvölgy, Rábagyarmat, 

Magyarlak, Rönök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Szombathely) 

  

Használatbavételi engedélyezési eljárások: 3 db (Alsószölnök, Csörötnek, Vasvár) 

  

Fennmaradási engedélyezési eljárások: 1 db (Orfalu) 

  

Használatbavétel tudomásulvétele eljárások: 6 db (Kétvölgy, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, 

Magyarlak) 

  

Hatósági bizonyítvány kiadása: 17 db (Orfalu, Vasszentmihály, Felsőszölnök, Magyarlak, Rönök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Gasztony, ) 

  

Szakhatóságként 3 esetben kaptunk megkeresést Apátistvánfalva tekintetében, mind telekosztásra 

vonatkozó földhivatali kérelem volt. 

  

Belföldi jogsegély keretében NAV-os megkeresésből 12 db volt, melyben beépíthetőséget, illetve 

kiadott használatbavételi engedélyeket kellett igazolni. 

  

Vízjogi engedély 1 esetben került kiadásra Apátistvánfalva tekintetében, (szennyvíz közműpótlásra) 

  

Környezetvédelmi-zaj ügyben 1db eljárás van folyamatban. 

 

Közterület-felügyelők által ellátott feladatok, tapasztalatok:  

 

A szentgotthárdi közterület felügyelet alapvetően két fővel látja el feladatát a város illetékességi 

területén. Városrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat városüzemeltetési csoporton belül 

látják el. Januártól február 05-ig egy közterület felügyelő látta el a feladatokat, majd  2019 február 

5-től volt teljes a létszám,  amikor új belépő munkatárssal  egészült ki a feladat ellátást végzők köre.  

 

Nagy István: Szolgálatainkat gyalogosan, kerékpárral, szolgálati gépjárművel láttuk el .A 

számunkra meghatározott kötelező feladatokon kívül, más egyéb feladatok megoldásában is 

próbáltunk részt venni, s ezáltal szerves részei részesei lettünk mind a városüzemeltetés mind az 

önkormányzat csapatának. 

A városban és a városrészeken igyekeztünk rendet tartan , betartani és betartatni mindazon 

szabályokat rendeleteket amit a jogalkotók hoztak. Nagy részüket sikerült ugyanakkor voltak 

kudarcok is. A városrészeken inkább a kaszálással, az elhanyagolt ingatlanokkal voltak problémák. 

Nagy részüket sikerült helyszíni figyelmeztetéssel, felszólítással orvosolni, ugyanakkor voltak 

helyek ahol a kényszerkaszálás elrendelése szankcióval kellett élnünk. A városban a fentebb 

említetteken kívül már zömmel a közlekedési szabálysértések és az illegálisan lerakott hulladékok 

okoztak problémát! Itt jegyezném meg hogy közlekedési szempontból fertőzött helyek a 

következők: 

- Szél Kálmán tér szökőkút felőli része. 

- Kossuth Lajos utca a papír-írószer boltnál. 



 

 

- Deák Ferenc utca 

- Fürdő utca 

Ezekben az utcákban rendre szabálytalan parkolások észlelhetők, amelyeket figyelmeztetéssel 

helyszínbírsággal próbálunk felszámolni kisebb-nagyobb sikerrel. A zöldterületen való parkolás 

pozitív visszaesést mutat. Nagyon sok gondunk van a helyi vállalkozókkal, akik azt gondolják a 

szabályok rájuk nem vonatkoznak.  

Az illegálisan lerakott szemeteket a Szet Szentgotthárdi Kft. szállítja el. Velük is folyamatosan 

együttműködve próbálunk egy tiszta és élhető kisvárost biztosítani az itt lakók és az ide látogatók 

részére. Sajnos a kamerarendszer nem a legjobb és így nehéz fellépni a szemetelőkkel szemben. 

Együttműködünk még a Rendőrséggel, Gyesev-el, Volánnal, Erdészettel, Vízüggyel. 

A végére hagytam egy kis statisztikát melyek saját adatok: 

- Szabálysértési feljelentés:1 fő ellen (folyamatban) 

- Helyszínbírság: 18 esetben 230.000 Ft 

- Szóbeli és írásbeli figyelmeztetés (gépjármű, kerékpáros , szemetelő ,kutyás) : 175 

alkalommal. 

- Gépjármű eltávolítás közterületről: 2 alkalommal. 

- Kaszálási felszólítás: 14 alkalommal. 

- Zöldterületen való parkolás bírság: 8 alkalommal 

- Közterület foglalással: 12 alkalommal 

- Kutya sétáltatók ellenőrzés:43 alkalommal 
 

Fényi János: 2019 évben 1640 órát töltöttem illetékességi területen, amely idő alatt alapvetően a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény és kapcsolódó jogszabályok alapján láttam el 

feladataimat. A fenti jogszabályokat egészítette ki a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

által kiadott feladat meghatározás a közterület-felügyelők részére.  

A közterület- felügyelet feladatai: 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység 

szabályszerűségének ellenőrzése: 

· Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése: 34 esetben 

· Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése: 12 esetben 

· Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése: 7 esetben, 2 

esetben felszólítás helyreállítási határidő betartására. 

· Termelői piac és környezetének ellenőrzése: hetente megtörtént 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

· Közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, állapotának ellenőrzése: Helyreállítással 

kapcsolatban: 24 esetben; Állapotával kapcsolatban (láthatóság, fényvisszaverő képesség): 91 

esetben. 

A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra vonatkozó 

szabályok betartásának ellenőrzése. 

· Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás, stb.): 

Útburkolati hibák: 31 esetben, Sárfelhordás: 6 esetben 

· Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása: 2 

esetben 

· Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése: ellenőrzés 17 esetben, figyelmeztetés 6 esetben 

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 

közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzése: 

 Szentgotthárdon, napi szinten. 

 Városrészekben hetente. 



 

 

 Általános rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 
Játszóterek állapotának ellenőrzése: 

 Heti rendszerességgel. 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: május 15-től folyamatosan a vegetáció 

befejezéséig. Ennek során felszólításra 94 esetben, kényszerkaszálás elrendelésére pedig 3 esetben 

került sor. 

A hó eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: nem volt (időjárás miatt, nem 

volt hó) 

Egyéb feladatok: 

· Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. Lomtalanítás után közterületen maradt 

(lomtalanítás során nem szállították el) anyagok felmérése: 2 esetben. Lombtalanításból 

visszamaradt anyag elszállításban részvétel: 2 esetben. 

· Rendkívüli munkavégzés:nem volt 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 37 esetben 

Helyszíni birság: 12 esetben 

Parkolás szabályok megsértése: figyelmeztetés 439 esetben, helyszínek: vasútállomás előtt, Jókai 

utca, Pável Á lakótelep, mentőállomás térsége, Club3 mögötti terület, Fürdő utca, Széchenyi utca, 

hunyadi utca. 

Hatósági jelzés nélkül vagy lejárt műszakival 30 napon túl közterületen parkolás. Figyelmeztetés 6 

esetben 
Veszélyeztetés kutyával: figyelmeztetés 6 esetben 

Feljelentés: 12 esetben 

Zöldterületen parkolás : figyelmeztetés 31 esetben, helyszíni bírságolás 11 esetben 

Kérelem jogosságának kivizsgálása:2 esetben 

 

Nagy hangsúlyt fektettem a közterületeken a folyamatos egyenruhás jelenlét idejének növelésére és 

ez által az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének biztosítására, illetve jelenlétemmel 

törekedtem a bűnmegelőzési célok és feladatok érdekeit szolgálni. 

Ezen feladatokat a kiemelt területeken ( Széll K tér, Várkert teljes területe, Füzesi út Május 1 út 

kereszteződéséig, Termálpark környéke, Hunyadi J út, Ady Endre utca a vasútállomásig, Pável 

Ágoston ltp, Kossuth L utca a sporttelepig, Mártírok utca a József A utcáig, József A utca, Deák F. 

utca, Rákóczi F utca, Árpád út Petőfi S utcáig, Szabadságtéri liget, közintézmények környéke,) 

lehetőség képest naponta végeztem 

Az egyéb területeken (városrészek és a város további területei) legalább hetente elvégeztem. 

Közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzését a kiemelt területeken (fent 

felsorolt területek) lehetőség szerint kétnaponta, de az egyéb területekkel együtt hetente 

ellenőriztem. 

A temetőket, hetente de az ünnepek előtti időszakokban (húsvét, pünkösd) heti két alkalommal 

ellenőriztem 

A SZET Szentgotthárd Kft.-nél a kegyeleti szolgáltatás és temető fenntartás, illetve a közterület és 

parkfenntartás ágazataival kialakítottunk egy rövid információs rendszert, amely a sürgős esetek 

gyors elvégzéséhez járult hozzá. 

Közutakon a közlekedéssel, kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban figyelmet fordítottam arra, hogy 

a közúti jelzőtáblák a 83/2004 (VI.4.) GKM rendeletnek megfeleljenek, miszerint úgy kell azokat 

alkalmazni és elhelyezni, hogy a közlekedők szükséges és elégséges információt kapjanak 

közlekedésük közben az úton fennálló veszélyekről, tilalmakról, kötelezettségekről, valamint a 

lehetséges mértékig tájékozódhassanak követhető útirányukról és az úton elérhető úti céljukról. 

Figyeltünk arra, hogy a kihelyezett közúti jelzőtáblák épek, tiszták, állandóan jól láthatók és előírt 

fényvisszaverő képességűek legyenek, azokat semmi el ne takarja. 

 

Jelzőtáblák láthatósága miatt növényzet nyírását, kivágását: 31 alkalommal kezdeményeztem 

 

Folyamatosan ellenőriztük a közlekedésre alkalmas területek burkolatát, a víznyelők állapotát. 

A fenti feladatokat folyamatosan szem előtt tartottuk és jeleztük a városüzemeltetés felé. 



 

 

A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra vonatkozó 

szabályok betartását ellenőriztük, figyelmeztettünk szükség szerint szankcionáltunk. 

Ezen feladatok során kiemelt figyelmet fordítottunk a Kossuth utca papírbolt, a Mentőállomás 

térségére, a Spar parkolóra a Hunyadi úton turkáló környékére, Club 3 térségére és mögötti 

területre, vasútállomás térségére (időkorlátos parkolás), Széll K tér szökőkút térségére, Fürdő 

utcában való parkolásra, Rákóczi utcára és a háziorvosi rendelő térségére, a termelői piacnál 

szabálytalanul várakozókra valamint a Deák F és Széchenyi utcákra. 

Együttműködés: 

 Rendőrséggel. 

 GySEV-vel 

 Vízüggyel 

 Erdészeti Zrt 

 Vasi Volán 

 Lajta-Hansági Gazdasággal 

 ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti alapítvány 

 Szentgotthárdi civil fórum (Hársas tó környéke kapcsán) 
 

További munkáink : a hivatal adminisztrációs tevékenységének technikai kiszolgálása másolási, 

testületi anyagok készítése terén. A polgármesteri hivatal épülete vagyonvédelmi (riasztó), 

tűzvédelmi eszközeinek a felügyelete, irodák, közös helyiségek, folyosók bútorainak  

beszerzése, elhelyezése.  

 

  



 

 

 

 

 

II. 

A SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

2019. ÉVI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek kivételével) 

 

  



 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Ipari igazgatás: 

 

A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a többi vállalkozás 

általi tevékenység (3 új vállalkozás és 5 módosítás, 0 megszűnés) bejelentés-kötelesnek minősült. 

(2018-ban 10 új vállalkozás, 0 módosítás, 0 megszűnés volt.) 

 

Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés: 

 

A szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a város honlapján 

aktualizálva közzétesszük. A beszámolási időszakban 3 megszüntetés volt, 3 nyilvántartásba vétel 

és 3 adatmódosítás. (2018-ban 2 megszüntetés, 2 nyilvántartásba vétel és 5 adatmódosítás volt.) 

 

A 2019 közepén bevezetésre került új rendszer kapcsán szálláshely ellenőrzési tervet kellett 

készíteni, melynek fő apropója a szálláshelyszolgáltatók Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központnál történő kötelező regisztrációja volt. A jogszabály alapján hatévente kötelező egy-egy 

szálláshely ellenőrzése. 2019. év végére két szálláshely ellenőrzését terveztük be és hajtottuk végre, 

időt adva az új jogszabályi előírások teljesítésére. Az ellenőrzésről a jegyzőkönyvet a Központ 

üzemeltetőjének is megküldtük. Az új jogszabályi előírásokat megelőzően, az év első felében is 

végeztünk ellenőrzéseket. 

 

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 

 

A 2019-es évben a vendéglátóegységek közelében élők pihenése megoldódott, mutatja ezt az is, 

hogy a vizsgált időszakban nem történt ügyféli bejelentés. A vendéglátóegységek üzemeltetőivel 

sikeres az együttműködés, mostanra mindenki megismerte az új rendszert. Az elmúlt évben nem 

volt olyan hétvége, amikor ne lett volna az együttműködés alapján záróra hosszabbítás. A 

vendéglátóegység üzemeltetői is jobban odafigyelnek a zajhatásra és a rendőrség, biztonsági 

szolgálat jelenléte is hatásosnak bizonyul. A tárgyalt időszakban 10 új üzletet vettünk 

nyilvántartásba, továbbá 28 esetben került sor adatmódosításra, 5 üzlet pedig megszűnt. (2018-ban 

26 új üzletet vettünk nyilvántartásba, 19 esetben került sor adatmódosításra és 10 üzlet szűnt meg.) 

 

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozó zenés-táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély 

birtokában lehet megtartani. Szabadtéri rendezvény esetén az 1000 főt meghaladó, míg zárt térben 

rendezett összejövetel esetén 300 fő esetén kell engedélyt kérelmezni. Kérelmet a megfelelő 

csatolmányokkal, illetve az illetékek befizetése után a jegyzőhöz kell benyújtani. Az előzetes 

szakhatósági állásfoglalások beszerzését követően lehet az engedélyt kiadni. 

 

Engedélyezési eljárásra, benne helyszíni szemle megtartására a 2019. évben 2 alkalommal került 

sor Szentgotthárdon (2018-ban is 2 alkalommal került erre sor). Az egyik rendezvény a kiadott 

engedély alapján zavartalanul lezajlott, az eseményen mindent az előírások szerint betartottak a 

szervezők. Lakossági bejelentés a rendezvénnyel kapcsolatban zajhatás miatt nem volt. A másik 



 

 

rendezvény megtartásához a helyszínt a helyszíni szemle és a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján a szakhatóságok nem találták megfelelőnek, ezért – mivel a hiányosságok 

nem voltak otvosolhatók – az engedély kiadása iránti kérelmet el kellett utasítani. 

 

Társasházak törvényességi felügyelete: 

 

2019-ben ebben az ügykörben nem kellett eljárást indítanunk. 

 

Anyakönyvi eljárás: 

 

Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer több mint öt éve üzemel. Ezzel a rendszerrel nagyban 

megnövekedtek az anyakönyvvezetők adminisztrációs terhei. Ebbe a körbe tartozik a születések, 

házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvezése. Bejegyzett 

élettársi kapcsolat anyakönyvezésére 2019-ben sem került sor. 

A házasságkötések 80 %-ban jegyzői engedéllyel történnek, a jegyző határozattal engedélyezi a 

hivatali munkaidőn kívüli eseményt. 

Ezen területhez tartozik még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, ezek 

száma továbbra is magas, ami annak tudható be, hogy sok magyar állampolgár ad külföldön életet 

gyermekének, valamint sokan kötnek külföldön házasságot. Külföldi születés 44 esetben, 

házasságkötés 15 esetben, haláleset 2 esetben lett felterjesztve 2019-ben (2018-ban külföldi születés 

37 esetben, házasságkötés 17 esetben lett felterjesztve). 

Apai elismerő nyilatkozatot 44 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél (2018-ben 47 

gyermek esetében). 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal anyakönyvi felügyeleti ellenőrzés keretében 2019. novemberében 

megvizsgálta a 2019. január 1-jétől 2019. november 22-ig tartó időszakban Vas megye összes 

közös önkormányzati hivatala, illetve polgármesteri hivatala valamennyi településén végzett 

anyakönyvvezetői munkát. Hivatalunkban a vizsgált témakörökben hibát, hiányosságot nem 

tapasztaltak. 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bizonylat típusa 2015 2016 2017 2018 2019 

Születés akv. 0 1 0 1 0 

Házasság akv. 37 49 44 35 67 

Haláleset akv. 81 62 63 59 58 

 

Állampolgársági ügyek: 

 

Állampolgársági eskü letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt 2019-ben 13 esetben került 

sor (2018-ban 7 esetben). 

 

Lakcímnyilvántartás: 

 

Itt jelentős változás nem volt. A korábbi évekhez hasonlóan folyamatos a polgárok lakcímének 

változása. Ami említésre méltó, hogy az építéshatóság részéről szinte minden alkalommal 

megtörténik az új lakcím nyilvántartásba vételéhez az adatok átadása (11 esetben - 2018-ben 20 

esetben). 



 

 

A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás. Legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai 

kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett 

lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. 

igénybevételéhez erre 53 esetben került sor (2018-ben 54 esetben). 

 

Állatvédelmi ügyek: 

 

A településen tartott ebek nyilvántartását folyamatosan frissítettük a bejelentések alapján. 

Nyilvántartásunkban 730 eb van regisztrálva. 2019. évben az ebösszeírás megtörtént, 417 ebet 

jelentettek be a tulajdonosok. Az egyeztetés az eredeti ebszámmal még nem történt meg. (A tavalyi 

beszámoló elkészítésekor 744 eb volt regisztrálva.) 

 

Szociális ügyek 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 

részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000-6.500,-Ft 

összegű támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes 

tankönyv) jogosít. 

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek számára évente két alkalommal járó, korábban kizárólag Erzsébet-utalványként kapott 

egyszeri juttatás 2019. évtől pénzbeli formában kerül kifizetésre. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  

2019. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 25 

volt (2018. december 31-én 30 volt). 2019. évben összesen 44 gyermek (2018-ban 56) részesült 

6.000,-Ft, illetve 6.500,-Ft összegű egyszeri pénzbeli támogatásban.  

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt.  Fellebbezésre nem került sor. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott körülmények 

közül egy fennáll.  

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények közül 

legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő 

tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 

kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal 

egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását.  

Szentgotthárdon 2019. évben 1 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 5 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 

2019. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 volt, illetve a gyámhivatal által 

nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 5 



 

 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban. (2018. december 31-én a 

hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 volt, illetve a gyámhivatal által nevelésbe vett kiskorú 

gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 8 halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.) 

Elutasítás, fellebbezés nem volt.  

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén 

biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a 

szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is 

biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a 

számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. 

Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben 

történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.  

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelhette a hátrányos helyzetű és 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

szülője, más törvényes képviselője. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. Széchenyi 

Konyhájáról (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosította a szünidőkben. Az étel elszállítása a 

jogosultak által ételhordóban történt.  

2019. évben a tavaszi szünetben nem volt étkezést igénybe vevő gyermek. A nyári és az őszi 

szünetben 4-4 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. A téli szünetben 5 gyermek kapott ingyenesen ebédet. (2018-ban a tavaszi és a nyári 

szünetben 1-1 hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben, a nyári és az őszi 

szünetben nem volt étkeztetést igénybevevő gyermek;2017-ben a tavaszi szünetben 1, a nyári 

szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 1-1 fő vette ezt igénybe.) 

 

Hagyatéki eljárás: 

 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor. 

2018. január 1-jétől az elkészített hagyatéki leltárokat elektronikusan az ASP keretrendszerből 

továbbítjuk a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához, ahonnan továbbítják az illetékes 

közjegyzőhöz. Az ASP-ben 2018. január 1-jétől működik a hagyatéki szakrendszer, ahova a 

hagyatéki eljárásokat rögzítjük. Ahogy az ASP többi modulját, így a hagyatéki szakrendszert is 

folyamatosan frissítik, ami sajnos nem mindig jár azzal, hogy a munkánkat is könnyítené. Sajnos a 

szakrendszerbe feltöltött iratsablonok nem működnek megfelelően, így munkánk során nem lehet 

pusztán a szakrendszerre hagyatkozni. 

 



 

 

Elsősorban a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatokat használjuk, de a 

hozzátartozóval az egyeztetés továbbra is szükséges. 

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

Hagyatéki eljárásoknál megkeresések alkalmazására akkor kerül sor leginkább, ha az örökhagyó 

ingatlanvagyona más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítványt más hivatalatól 

kell beszerezni.  

 

Birtokvédelem: 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

szabályozza a jegyzői birtokvédelmet. 

2019. évben 11 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett hivatalunkhoz (2018-ban 7 volt). A 

kérelmeket 3 esetben elutasítottuk, 8 esetben a kérelemnek helyt adtunk. 

A kérelemnek helyt adó döntésben a cselekmény megszüntetésére szólítottuk fel a birtokháborítást 

elkövetőt. Az elutasító döntéseknél 2 esetben nem találtuk a kérelmet megalapozottnak, 1 esetben 

pedig illetékességünk illetve hatáskörünk hiánya miatt került sor az elutasításra. 

Birtokvédelmi ügyekben minden esetben határozatot kell hozni, mely ellen nincs helye 

közigazgatási úton jogorvoslatnak, a döntés megváltoztatása iránt a döntést sérelmesnek tartó fél a 

bíróságon nyújthat be keresetet az ellenérdekű féllel szemben. A vizsgált időszakban jegyzői 

birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt 6 esetben nyújtottak be keresetlevelet a Körmendi 

Járásbíróságon. 

Végrehajtási eljárásokról: négy birtokvédelemnek helyt adó határozat esetében kezdeményezték a 

végrehajtás foganatosítását, ezt mi el is rendeltük, de a bíróság a birtokvédelmi határozat 

megváltoztatása iránt indított per elején ezen határozatok végrehajtását felfüggesztette. 

A végrehajtás elrendeléséről szóló döntéseket az említett négy birtokvédelmi ügyben 

megfellebbezték, a fellebbezésekről a kormányrendelet szabályozása szerint az illetékes megyei 

kormányhivatal dönt. A fellebbezéseket felterjesztettük, az eljárást a Vas Megyei Kormányhivatal 

felfüggesztette a bírósági döntés meghozataláig. 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában: 

 

Az önkormányzati adónyilvántartás az előző évhez hasonlóan továbbra is az önkormányzati ASP 

szakrendszeren történik. Kiemelendő változás 2019-ben, hogy szerződést kötöttünk a postával és az 

OTP Bankkal a napi szintű postai készpénzfizetési megbízásokat tartalmazó PEK-es (Posta 

Elszámoló Központ) állományok OTP Elektra felületre történő feltöltésének megvalósulása 

érdekében, mely jelentősen megnövelte az adóhatóság könyvelési naprakészségét, továbbá 

lényegesen tehermentesítette a könyvelési folyamatokat. 

Gépjárműadó vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy az Ávr. 144/A. §-ának módosulása miatt a 

települési önkormányzatoknak a gépjárműadó megosztásról szóló negyedévenkénti 

adatszolgáltatása éves adatszolgáltatásra változott. Ez alapján a települési önkormányzatoknak a 

tárgyévben beszedett gépjárműadó összegének adatait, illetve a gépjárműadó fizetési számláról a 

települési önkormányzat által végrehajtott utalások adatait a tárgyévet követő hónap 15. napjáig kell 

továbbítani a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságának. 

Az alkalmazott végrehajtási eljárások továbbra is rendkívül hatásosnak bizonyulnak. Ezek közül 

fontos megemlíteni a gépjármű forgalomból történő kivonását, a bankszámlák hatósági beszedési 

megbízással való megterhelését, valamint a munkabér letiltást. 



 

 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 

 

• Év elején nyitás: új adózók és egyéb változások betöltése a törzsadatba, ezekről 

határozathozatal. 

• Havi változások betöltése az évközbeni forgalomba helyezéssel keletkező gépjárműadó 

fizetési kötelezettséggel kapcsolatban, ezek alapján határozathozatal. 

• Befizetések könyvelése (gépjárműadó, késedelmi pótlék, idegen bevétel, eljárási illeték, 

bírság és egyéb bevétel vonatkozásában). 

• Havonta a bevétel átutalása, 60% a Magyar Államkincstár részére, 40% a költségvetés 

részére 

• Havonta kimutatás készítése a befizetésekről a költségvetés részére. 

• Negyedéves/féléves zárás készítése. 

• A gépjárműadó megosztásról éves adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére. 

• Egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a Magyar Államkincstárnak. 

• Egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak, mely 7215 db volt 2019-ben (évente 

két alkalommal, a márciusi és a szeptemberi befizetést megelőzően küldjük ki). 

• Adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése. 

• Felszólítások kiküldése a hátralékkal rendelkező adózók részére. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 

• Végrehajtási eljárás megindítása. 

• Részletfizetési kérelmek elbírálása, határozathozatal. Hatályban lévő részletfizetési 

határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, nem teljesítés esetén felszólítás, ezt 

követően pedig végrehajtás megindítása. 

• Mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozathozatal. 

• Parkoló igazolások kiadása: 2019-ben 1826 esetben. 

• Elévült tételek rendezése. 

 

Gépjárműadó kivetéséről, valamint a jármű forgalomból kivonása esetén kivetett adó törléséről 

szóló határozatok száma 1677 darab volt. Ez a mennyiség tartalmazza az év eleji nyitás és a havi 

változások betöltése során hozott határozatokat. Gépjárműadó mentességre jogosult 9 súlyos 

mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő, 2 költségvetési szerv, 1 egyesület, valamint 1 

környezetkímélő gépjárművel rendelkező adóalany, így a 2018-as évhez képest megemelkedett a 

jogosultak száma: 32-ről 45 adózóra.  

 

Fizetési felszólítás 516 esetben került kiküldésre a gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók 

részére. Részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet nem terjesztettek elő. 

 

Az adózók kérelme alapján 23 esetben intézkedtünk adóvisszatérítésről, ebből 16 esetben 

gépjárműadó túlfizetésből, valamint 7 esetben jogosulatlanul beszedett hatósági átutalási 

megbízásból beszedett összegből keletkezett. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos végrehajtás: 

 

Azon adózókkal szemben, akiknek az adótartozása az egy évi adótételt meghaladta, 

kezdeményeztük a gépjárművek forgalomból kivonását. A Vas Megyei Kormányhivatalhoz 10 

alkalommal fordultunk megkereséssel, melynek következtében a legtöbb adózó rendezte tartozását. 

Munkabér letiltást nem alkalmaztunk gépjármű adótartozás esetében. 

A jogszabályi változások miatt a végrehajtási eljárás sikertelensége esetén a gépjárműadó tartozás 

behajtása céljából 2019-ben sem került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresésére. A 



 

 

törvény előírja, hogy az önkormányzati adóhatóság a legalább 50.000 Ft-ot elérő tartozás 

végrehajtása céljából keresheti meg a Nemzeti Adó- és Vámhatóságot. A sikeresen alkalmazott 

végrehajtási eljárásoknak köszönhetően kevés esetben haladja meg ezt az összeget a gépjárműadó 

tartozás mértéke. Amennyiben mégis meghaladja ezt az összeget, akkor ugyanazokat a 

végrehajtásokat tudja alkalmazni a vámhatóság, amihez nekünk is jogosultságunk van. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

• Megkeresések alapján a felszólítások kiküldése. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 

• Végrehajtás indítása. 

• Rendszeres tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 

• A behajtás sikeressége esetén a megkereső szerv értesítése, valamint a behajtott összeg 

utalása. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a végrehajtás: 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a folyamatban lévő megkeresések 

száma 9 darab, ebből 5 darab megkeresés érkezett 2019-ben. A gépjárműadó tartozáshoz hasonlóan, 

első lépésként fizetési felszólítást küldtünk ki az adózóknak, továbbá benyújtottuk a belföldi 

jogsegély iránti megkeresésünket a pénzintézetekhez és a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőhöz, a végrehajtási eljárások során 5 adózó volt érintett. 

A megkeresések közül 2 esetben zárult eredményesen a végrehajtás. Ezen kívül 1 esetben egyéb 

okból kifolyólag – elévülés – került kivezetésre a megkeresés. 

A megkeresések számának jelentős csökkenésének oka, hogy 2018. január 1-jétől az önkormányzati 

adóhatóság végrehajtói hatásköre jelentősen leszűkült azon köztartozások, igazgatási és bírósági 

szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtására korlátozódott, amelyek behajtása kapcsán 

együttesen teljesülnek az alábbi feltételek: nem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvényen (Ákr.) alapulnak, a törvény „az adók módjára behajtandó” szófordulatot használja, 

természetes személy a kötelezett, az adók módjára való behajtást előíró törvény nem az állami 

adóhatóságot nevesíti végrehajtó hatóságként. Ennek értelmében az adók módjára behajtandó 

köztartozások tekintetében a korábbi évekből fennmaradó, folyamatban lévő megkeresések jelentős 

részét át kellett tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami adóhatósághoz. 

 

Belföldi jogsegély keretében körülbelül 578 adózóra vonatkozóan kértünk adatszolgáltatást 12 

jelentősebb pénzintézettől a bankszámla adatokra vonatkozóan. 2019-ben hatósági átutalási 

megbízás 193 adós ellen került benyújtásra a számlavezető bankok felé, melyből 115 esetben zárult 

eredményesen a végrehajtási eljárás. 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj vonatlkozásában: 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: 

 

Év közben folyamatosan: hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 162 alkalommal került 

rá sor. 

 

Helyi iparűzési adó: 

 



 

 

- az adózók által benyújtott adóbevallások, a helyi iparűzési adó hatálya alá történő 

bejelentkezések, változás-bejelentések (adóköteles tevékenység megszűnése, 

szüneteltetése, székhely, telephely, stb. változása) feldolgozása, számítógépes 

nyilvántartásba történő rögzítése, 

- a bejelentkezési nyomtatványokon az adózók által megállapított adóelőlegek kivetése, 

- az adóbevallások tartalmi és számszaki helyességének ellenőrzése,  

- az adóbevallásokban esetlegesen felmerülő számítási, elírási hiba esetén azok kijavítása, 

erről az adózók értesítése, 

- amennyiben az adóbevallások olyan hibát tartalmaznak, amely miatt a bevallást nem 

lehet feldolgozni, az adózók felhívása a bevallás kijavítására, 

- az adóbevallást nem adott adózók felszólítása, 

- az ellenőrzés keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megküldött adatszolgáltatás 

szerinti, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező 

adóköteles tevékenységet végző adózók bejelentéseinek és változás-bejelentéseinek 

feldolgozása és nyomon követése, 

- az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin, 

- az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása, 

- az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges az 

adótúlfizetések visszatérítése, 

- az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése, 

- végrehajtási eljárás megindítása előtt az adószámlák közötti hivatalból történő átvezetés 

lehetőségének vizsgálata, amennyiben lehetséges, a tartozás ilyen módon történő 

csökkentése. 

 

Iparűzési adó az egyéni vállalkozók esetében: 

 

A 2019. adóévben 274 db bejelentkezés, változásbejelentés és 354 db - egyéni vállalkozó által 

benyújtott - adóbevallás feldolgozására került sor, amelyből 67 db záróbevallás és 2 db őstermelő 

által benyújtott bevallás volt. 

A Htv. 42/E. §-ának júliusi módosulásának köszönhetően az Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

valamennyi, a cégbíróságtól, a bíróságtól, az egyéni vállalkozók nyilvántartásától érkezett, valamint 

a Nemzeti Adó- és Vámhatósághoz közvetlenül bejelentkező adóköteles tevékenységet végző adózó 

bejelentéseinek és változás-bejelentéseinek adatait továbbítja az önkormányzati adóhatóság részére. 

A havi két alkalommal teljesülő NAV-os adatszolgáltatás eredményeképpen 129 db egyéni 

vállalkozó bejelentkezési, változásbejelentési bevallása került feldolgozásra.  

 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 76 esetben került sor az egyéni vállalkozók 

értesítésére arról, hogy rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban foglaltaktól eltérő összegű 

adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket.  

 

Amennyiben a vállalkozó a helyi iparűzési adó vonatkozásában a kisadózó vállalkozások tételes 

adója hatálya alá tartozó vállalkozóként kíván adózni és az erre irányuló döntését az adóhatóság felé 

bejelenti, azonban e minősége nem a teljes adóév vonatkozásában áll fenn (év közben kezdő adózók 

esete), minden esetben értesítést küldtünk az adókötelezettség teljesítésének határidejéről, illetve 

annak összegéről, figyelemmel arra, hogy ilyen esetben az adó alapja a 2,5 millió forintnak az 



 

 

adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. Ilyen értesítés kiküldésére 20 

esetben került sor. 

 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 94 esetben 

került sor a bevallást be nem nyújtott egyéni vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására, 

továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól és a kereskedelmi ügyintézőtől kapott információk 

(folyamatos tájékoztatás az engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet megkezdő, illetve 

tevékenységet befejező vállalkozókról) alapján a még be nem jelentkezett egyéni vállalkozók 

bejelentkezésre, változásbejelentésre, illetve adóbevallás, záróbevallás benyújtására történő 

felszólítására.  

 

A 2019. év során mindösszesen 58 db fizetési felszólítás került kiküldésre az egyéni vállalkozó 

adózók részére, amely az iparűzési adó hátralék összegén túl a bármely más adónemben esetlegesen 

felhalmozott tartozások összegét is tartalmazta, illetve a tartozásokat terhelő késedelmi pótlék 

összegét is. 

 

A fenti intézkedések a megindított végrehajtási eljárásokat megelőző lépések voltak, amelyekkel az 

adóhatóság lehetőséget adott az adózóknak arra, hogy a végrehajtási eljárás megindítása elkerülése 

érdekében önként teljesítsék a felhalmozott tartozásukat. 

 

A fizetési felszólítások kiküldését követően 41 egyéni vállalkozó adózó esetében került sor belföldi 

jogsegély iránti megkeresés kiküldésére az önkormányzat illetékességi területén található 

pénzintézetek felé, az adózók számlaszámának közlése végett a végrehajtási eljárások megindítása 

érdekében. Számos egyéni vállalkozó esetében a korábbi években megküldött belföldi jogsegély 

iránti megkeresések eredményeként az adózók bankszámlaszámai már az adóhatóság 

rendelkezésére álltak, illetve a belföldi jogsegély kiküldését megelőzően több egyéni vállalkozó 

által rendezésre került a hátralék összege. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyéni vállalkozók esetében végrehajtási cselekményként 

elsősorban a bankszámlára vezetett hatósági átutalási megbízás, illetve a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal részére a végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás volt a leginkább 

célravezető. Ennek megfelelően 2019. év végén sor került 12 egyéni vállalkozó 2019. adóévben 

felhalmozott és önként nem teljesített adótartozásának hatósági átutalási megbízással (inkasszó) 

történő behajtására. 

 

A NAV részére végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás feltételei továbbra is az előző 

évben benyújtott beszámolóban foglaltaknak megfelelően alakultak, tehát annak összeghatára 

gépjárműadó, illetve helyi adó tartozás esetén a korábbi 10.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra emelkedett. A 

NAV magánszemélyek esetében a korábban átadott ügyek mindegyikében értesítette 

adóhatóságunkat arról, hogy a 200.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozás esetén kizárólag munkabér 

letiltás (az egyéni vállalkozók esetében erre egy esetben sem volt lehetőség) illetve hatósági 

átutalási megbízás foganatosítására jogosult. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozók esetében a 

végrehajtási eljárások során adóhatóságunk maga is él az inkasszó lehetőségével, a 200.000,- Ft 

alatti tartozások NAV részére történő átadása értelmét veszti, hiszen azokban az ügyekben, 

amelyekben adóhatóságunk nem járt sikerrel a végrehajtás során, általában a NAV eljárása sem hoz 

eredményt, a végrehajtási költségátalányt azonban ilyen esetben is meg kell fizetnünk. A fentiekre 

figyelemmel a 2019. év során a NAV részére újabb ügy nem került átadásra. 

 



 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2015 (X. 1.) 

rendelete 2016. január 29. napjától hatályos szövegének 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján „mentes 

a helyi iparűzési adó alól a Htv. 52. § 23. pontja alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, 

akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg”. 

 

A fentiekre figyelemmel 2019. évben is kiküldésre került egy tájékoztató levél az érintett adózók 

részére. Az adómentességre vonatkozó nyilatkozatot 3 egyéni vállalkozó adózó nyújtotta be 

adóhatóságunkhoz, így a 2019. adóévre ők kaptak adómentességet a helyi iparűzési adó alól. Ehhez 

kapcsolódóan belföldi jogsegély keretében megkerestük a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőt, hogy tájékoztassa adóhatóságunkat arról, hogy a háziorvos, védőnő vállalkozások 

valóban rendelkeznek-e a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződéssel, illetve információt kértünk 

arról is, hogy a finanszírozási szerződés keretében végzett tevékenységükből milyen mértékű 

bevétel származik. 

 

A 2019. adóévben 1 egyéni vállalkozó adózó nyújtott be részletfizetés iránti kérelmet a 

felhalmozott iparűzési adó és az azt terhelő késedelmi pótlék tartozására, mely kérelemnek az 

adóhatóságunk helyt adott. Ezenfelül adóelőleg törlésre vonatkozó kérelem 2 esetben érkezett 

egyéni vállalkozóktól, amelyeknek szintén helyt adtunk. 

 

Iparűzési adó a cégek esetében: 

 

8 alkalommal történt olyan cégek bejelentkezésre való felszólítása, akik az illetékességi 

területünkön valamilyen formában tevékenységet végeznek és nem tettek eleget határidőben 

bejelentkezési kötelezettségüknek. 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 59 esetben 

került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására. 

A hátralékosokkal szemben 105 fizetési felszólítás kiküldésére került sor, a felszólítások 

eredménytelensége következtében pedig 52 alkalommal a számlák inkasszóval történő 

megterhelésére. 

A feldolgozott adóbevallások tartalmi és számszaki ellenőrzését követően 2 esetben küldtünk ki a 

hibás bevallások kijavítása érdekében felszólítást, tekintettel arra, hogy a beérkezett tartalommal az 

adóbevallásokat nem lehetett feldolgozni. A felszólításokban foglaltaknak a vállalkozók minden 

esetben eleget tettek, ezt követően sor kerülhetett ezen bevallások feldolgozására is. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 94 esetben értesítettük a vállalkozókat arról, 

hogy az adóbevallás feldolgozását követően rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban 

foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket. 

2019-ben az iparűzési adó vonatkozásában (cégek esetében) 264 bejelentkezés/változásbejelentés 

(ebből 191 db NAV-on keresztül érkezett), 446 db adóbevallás és 128 db adóelőleg kiegészítés 

került feldolgozásra. 

2 esetben nyújtottak be az adózók részletfizetés iránti kérelmet, melyet 2 esetben határozatban 

engedélyeztünk. 

 

Talajterhelési díj: 

 

- a beérkező adóbevallások feldolgozása alapján az esetleges kedvezmények figyelembe 

vételével az adózók által fizetendő talajterhelési díj összegének megállapítása, rögzítése, 

nyilvántartása, 



 

 

- folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Városüzemeltetési csoport ide vonatkozó 

feladatokat ellátó ügyintézőjével, 

- a bevallást be nem nyújtó adózók felszólítása, 

- az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása, 

- az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók adószámláin, 

- az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges az 

adótúlfizetések visszatérítése 

- az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 

 

A talajterhelési díj bevallásra kötelezett adózókról a Vasivíz Zrt.-től kapott adatok alapján 2019. 

márciusában kiküldésre kerültek a bevallási nyomtatványok és tájékoztató levelek az érintett 

adózók részére. A beszámolóval lefedett időszakban 25 db talajterhelési díj bevallás került 

feldolgozásra. 

 

A termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban ezekhez a feladatkörhöz kapcsolódó ügy elintézésére, hatósági 

eljárás lefolytatására nem került sor. Értelemszerűen sem határozat, sem végzés nem került 

kibocsátásra, jogorvoslati eljárás sem volt. 

 

Magánfőzés jövedéki adója, idegenforgalmi adó, telekadó: 

 

Magánfőzés jövedéki adója: 

 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a 

magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban pedig – ide nem értve az előállított 

termék jogszabálysértő értékesítését – az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti 

önkormányzati adóhatóság jár el. A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés 

feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást 15 napon belül köteles 

bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a 

bejelentésről értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik 

önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 

15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. 

2019-ben 1 db desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése történt. 

 

Idegenforgalmi adó: 

 

- Az adózók által benyújtott adóbevallások, az idegenforgalmi adó hatálya alá történő 

bejelentkezések, változás-bejelentések (pl.: adóköteles tevékenység megszűnése) 

feldolgozása, számítógépes nyilvántartásban történő rögzítése. 

- Az adóbevallások számszaki helyességének ellenőrzése. 

- Az adóbevallásokban esetlegesen felmerülő számítási, elírási hiba egyeztetése a 

szállásadóval, felhívás a bevallás javítására. 

- Az adóbevallást időben nem teljesítő adózók felszólítása. 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók adószámláin. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 



 

 

- Időközönkénti ellenőrzés a kereskedelmi ügyintézővel közösen: szálláshelyeken a bevallás 

adatainak és a szállásadó nyilvántartásainak összehasonlítása, nyilvántartások megfelelő 

kitöltésének ellenőrzése. 

 

Bevallásokat negyedévente kell benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi adómérték 500 

Ft/vendégéjszaka/fő. Az elmúlt egy év során 99 bevallás érkezett.  

 

Telekadó: 

 

- A beérkező adóbevallások feldolgozása, határozatok készítése. 

- Az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása. 

- Az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók adószámláin. 

- Az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése. 

- Az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 

 

2 telekadót előíró és 3 telekadót törlő határozat készült 2019-ben. 

 

2019-ben csupán egyetlen, az adóhatóságunk által kiszabott, ingatlan után fizetendő telekadó 

kötelezettséget megállapító határozat ellen éltek a fellebbezés lehetőségével, azonban a Vas Megyei 

Kormányhivatal a határozatunkat helybenhagyta. Az ügy a Győri Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság előtt folytatódott a felperes azonnali jogvédelelem iránti kereseti kérelme folytán, amely 

peres eljárás felfüggesztésre került egy, az ügy érdemi befejezéséhez nélkülözhetetlen Kúriai döntés 

meghozataláig. A Kúria részéről még 2019 májusában a hatóságunk számára kedvező döntés 

született, melynek következtében a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban 

lévő per lezárulását követően nagy valószínűséggel megindítható lesz a végrehajtás az adózó 

terhére. 

 

Általános, bármely adónemet érintő feladatok: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban 30 esetben került sor egyéni vállalkozó kérelme alapján 

adóvisszatérítésre, 39 esetben pedig cégek kérelmére, továbbá egyéni vállalkozók által benyújtott 

kérelem alapján 13 esetben került sor az adótúlfizetések rendezésére adószámlák közötti 

átvezetésekkel, cégek kérelmére pedig 6 esetben. 

 

A 2019. évben is sor került az elévült tartozások és túlfizetések végzésekkel történő törlésére, 

azoknak a nyilvántartásból történő kivezetésére, illetve túlfizetések esetén amennyiben lehetséges, 

azoknak az adószámlák közötti hivatalból történő átvezetésére. 

 

Az adóellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében 2019. évben is éltünk az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény 83.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséggel és kértük a Vas 

Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Földhivatalát, hogy térítésmentesen, elektronikusan 

feldolgozható formában szolgáltasson adatot az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén 

található, a nyilvántartásában szereplő valamennyi ingatlannak a megkeresés szerinti év január 1-

jén hatályos adatairól. 

 

1.3. Építéshatóság 



 

 

 

2019-ben Szentgotthárdon (zárójelben a 2018-as adatok) 

  - építési engedély: 10 db (10 db) 

  - módosított építési engedély: 1 db (3 db) 

  - fennmaradási engedély: 4 db (1 db) 

  - használatbavételi engedély: 7 db (2 db) 

  - engedély hatályának meghosszabbítása: 2 db (3 db) 

  - hatósági bizonyítvány/használatbavétel tudomásulvétele: 19 db (20 db) 

  - végzések száma: 69 db (49 db) 

  - függőhatályú döntés: 28 db (19 db) 

- bontási engedély: 1 db (-) 

- eltérési engedély: 1 db (-) 

 

2019-ben 16 db új lakás építésére kértek és kaptak építési engedélyt (2018-ban 11 db), 8 db új lakás 

lett használatba véve (2018-ban 34 db). 

Másodfokú eljárás nem volt.  

 

Hatósági ellenőrzések: 

Az építési, építési engedély módosítási, használatbavételi és használatbavétel tudomásulvételi 

eljárások során minden alkalommal helyszíni ellenőrzésre került sor, építésfelügyeleti eljárás 

kezdeményezésére nem volt szükség. 

9 db megkeresés volt, valamennyit a NAV kérte (2018.ban 13 db volt). Egy részük a kiadott új 

lakóépületek használatbavételére, egy részük a megvásárolt telkek építési telek minősítésére 

vonatkozott. 

 

Ügyintézési határidő túllépés nem volt. 

 

2019-ben a járás településeire vonatkozó építéshatósági adatok (eljáró szervként kijelölésre 

kerültünk néhány szombathelyi és vasvári ügyben is): 

 

Építési engedélyezési eljárások: 18 db (Orfalu, Kondorfa, Felsőszölnök, Kétvölgy, Rábagyarmat, 

Magyarlak, Rönök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Szombathely); 

Használatbavételi engedélyezési eljárások: 3 db (Alsószölnök, Csörötnek, Vasvár); 

Fennmmaradási engedélyezési eljárások: 1 db (Orfalu);  

Használatbavétel tudomásulvétele: 6 db (Kétvölgy, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Magyarlak); 

Hatósági bizonyítvány kiadása: 17 db (Orfalu, Vasszentmihály, Felsőszölnök, Magyarlak, Rönök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Gasztony). 

 

Szakhatóságként 3 esetben kaptunk megkeresést Apátistvánfalva tekintetében, mind telekosztásra 

vonatkozó földhivatali kérelem volt. 

Belföldi jogsegély keretében NAV-os megkeresésből 12 db volt, melyben beépíthetőséget, illetve 

kiadott használatbavételi engedélyeket kellett igazolni. 

Vízjogi engedély 1 esetben került kiadásra Apátistvánfalva tekintetében (szennyvíz közműpótlásra). 

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 



 

 

Szociális feladatok: 

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra, gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére. 

A jövedelemhatártól eltérni, az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás 

esetén lehet.  

A támogatást kérők egy része természetbeni formában (utalvány, hátralék átvállalás) részesült 

támogatásban. 

Az elutasítások száma minimális, mivel a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a 

jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket. 

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 

2019. évben rendkívüli települési támogatás 203 esetben került megállapításra, a kifizetett összeg 

3.118.504,- Ft volt. (2018-ban ez 239 esetben 4.151.562,- Ft volt.) 

A támogatásban részesülők közül csupán 2 fő részesült elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott 

támogatásban (2018-ban 6 fő), mivel a feltételéül szabott jövedelemhatár igen alacsony. Több 

személy számára viszont haláleset miatt rendkívüli élethelyzetére tekintettel rendkívüli települési 

támogatás került megállapításra. 

65 fő természetbeni formában (főként utalvány, hátralék átvállalás) részesült támogatásban 

(akárcsak 2018-ban). 2019. évben azonban természetben senki sem részesült tüzelő támogatásban, 

ennek egyik fő oka a tűzifa magas összegű szállítási költsége volt. Az ilyen irányú kérelemmel 

élőknek pénzbeli támogatást nyújtottunk, melyből maguk vehették meg a tüzelőjüket. 

Elutasítás egy esetben fordult elő, fellebbezés nem volt.  

 

A rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma: 

 

 

2017 2018 2019 

Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 
Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 

Személyek 

száma 

Támogatási 

esetek száma 

1 

alkalommal 

részesült 

59 59 49 49 33 33 

2 

alkalommal 

részesült 

17 34 24 48 20 40 

3 

alkalommal 

részesült 

11 33 15 45 8 24 

4 

alkalommal 

részesült 

30 120 24 96 26 106 

Összesen 117 246 112 238 87 203 

 



 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(lakásfenntartási támogatás): 

 

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat a kérelmező által kiválasztott szolgáltatóhoz 

történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatás egy évre szól. 

2019. december hónapban 54 fő részesült lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatásban 3.000-6.000,- Ft közötti összegben (2018-ban 51 fő). Az ellátásra 

december hónapra kifizetett összeg 206.800,- Ft volt (2018 decemberében 197.900,- Ft volt). 2019. 

évben összesen 2.473.500,- Ft került kifizetésre erre a támogatási formára (2018-ban 2.611.000,- 

Ft).  

Az év során 4 alkalommal került elutasításra sor, fellebbezés nem volt. 

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 

 

A lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmény a védendő fogyasztók intézménye – a 

lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi 

körülmények között élők érdekében – az energiaszolgáltatás és a gázszolgáltatás tekintetében.  

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési kedvezmények 

(részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. 

A kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást 

megállapító igazgatási szervvel is (járási hivatal, települési önkormányzat jegyzője, illetve a 

Magyar Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 

alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez 

szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).  

A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog.  

2019. évben 12 igazolás került kiadásra védendő fogyasztók tekintetében (2018-ban is).  

 

Környezettanulmányok készítése: 

 

Esetenként (pl.: Bursa Hungarica ösztöndíj kapcsán) környezettanulmány készítésével van 

lehetőségünk arra, hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát 

ellenőrizzük. A vizsgált időszakban 20 alkalommal fordult elő.  

A helyi szociális rendeletünk alapján lehetőségünk van arra, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatot kérjük fel környezettanulmány végzésére. Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítása, rendkívüli élethelyzet fennállásának „igazolása” miatt – a vizsgált időszakban 5 

alkalommal fordult elő. 

 

Köztemetés: 

 

Az elmúlt évben a közköltségen történő eltemetettek szinte mindannyian a Szentgotthárdi 

Szakosított Otthon lakói voltak, 22 esetben kérték a közköltségen történő eltemettetést, ebből egy fő 

volt nem a Szakosított Otthon lakója. (2017-ben 27 köztemetésünk volt.)  



 

 

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol halálozik el, köztemetésének költségeit 

önkormányzatunknak meg kell térítenie. A vizsgált időszakban 10 alkalommal kellett átvállalnunk 

szombathelyi köztemetés költségét (2018-ban 10 ilyen szombathelyi és 2 körmendi köztemetés volt). 

A szombathelyi köztemetések költsége még mindig magasabb, mint a szentgotthárdi, de a 

szentgotthárdi köztemetés számlája is már több esetben elérte tavaly a 200.000,- Ft-ot. 

A köztemetés költségének az eltemettetésre köteles hozzátartozótól való visszaigénylésénél 

figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a 

temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk és próbáljuk a 

költségeket visszakövetelni. Ennek kapcsán 3 alkalommal fizetési meghagyásos eljárást is 

kezdeményeztünk. 

 

Környezetvédelmi igazgatás: 

 

Szentgotthárd belterületén 2019. május 15-ét és szeptember 15-ét követően 48 kaszálatlan, 

elhanyagolt ingatlanról (55 tulajdonos) érkezett jelzés a lakosságtól, illetve a közterület-

felügyelettől. A tulajdonosokat végzésben felszólítottuk az elhanyagolt területeik lekaszálására. A 

felszólítás hatására a legtőbb ingatlant megadott határidőn belül lekaszálták, csak 14 ingatlan 

esetében kellett (14 tulajdonos) határozatban kényszerkaszálást elrendelnünk. 

 

Környezetvédelmi-zajvédelmi ügyben 1db eljárás van folyamatban. 

 

Címer-, zászló- és névhasználat engedélyezése: 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének, zászlajának illetve a Szentgotthárd név 

használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

2019-ben a Szentgotthárdi Sakkegyesület egy rendezvényére és Kiss György Gellért hegymászásai 

alkalmára nyújtott be címerhasználati engedély iránti kérelmet. A kérelmeket írásban nyújtották be, 

az engedély mindkét esetben kiadásra került. 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. február 18. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

         Jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 

végzett tevékenységről 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2019. januári ülésére készült tájékoztató a 

Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás működéséről évente egy alkalommal kell 

beszámolni. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 7 alkalommal ülésezett a polgármesterekből álló 

Társulási Tanács. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor 

kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester.  A járás jegyzőivel elsősorban telefonon, 

e-mailben szükség szerint folytak az egyeztetések, a Jegyzői Kollégium a Társulás 

költségvetésének megtárgyalásakor ült össze, a korábbiakhoz képest rendszeresebb találkozásokat 

előirányozva a jövőben. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 33 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A határozatok 

részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács által fenntartott 

intézményekkel kapcsolatos (maximális csoportlétszám, nyári zárva tartás meghatározása, 

munkaterv – beiskolázási terv elfogadása, beszámolók, továbbképzési terv, álláshely betöltése 

kérelmek, alapító okiratok módosítása, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű 

szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást nyújtó ellátások, térítési díjak 

meghatározása), illetve egyéb kötelezettségek (pl: belső ellenőrzési terv összeállítása, élelmezési 

nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, költségvetés tervezet megvitatása, 

zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat. 

 

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 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

Ez alapján 2019. évben a térségi feladatellátással 18.847 eFt-al több normatív állami támogatás 

érkezett a térségbe, mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási 

formában látnák el a települések. (Társult formájú állami támogatás többletben a házi 



 

 

segítségnyújtás esetében részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó 

összeg 130%-a, azaz 330 000,- Ft/fő helyett  429 000,- Ft/fő. A család- és gyermekjóléti szolgálat 

esetében pedig az ellátott körjegyzőségeket illetően 13.600 eFt-al magasabb a támogatás.) Az 

intézmények finanszírozása 2019. évben folyamatosan biztosított volt. 

 

A Társulás által fenntartott intézmények térségi szintű szolgáltatásait a tagönkormányzatok 2019. 

évben is lakosságszám arányában finanszírozták. A tagönkormányzati éves hozzájárulások 

fizetési határidejét a következőképpen határozta meg a Társulási Tanács: 50%-ot március 31-ig, 

50%-ot augusztus 15-ig kell befizetni a Társulás költségvetésébe. A 2019. évi hozzájárulásokat 

többszöri felszólítást követően 4 tagönkormányzat nem fizette be év végéig, a kint levőség az év 

utolsó napján is még 10.151.763,- Ft volt. 

 

A kistérségi szinten biztosított szolgáltatások közül az önként vállalt szociális ellátások 

finanszírozásának és továbbműködtetésének kérdése az utóbbi időben ismét felmerült. A támogató 

szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás már 2016. januártól „normatív finanszírozási 

rendszerben” történik. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 2013. július 01. napjától a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a 

Főigazgatóság a Társulással megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a 

feladatot, évenkénti finanszírozással. 2020. évre vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes 

igénybekérést kért, 2020. évre szóló megállapodás tervezet ezek alapján egyeztetés alatt áll, a 

támogatás összege pedig az előző évekhez hasonló lesz. 

 

Az elmúlt évek tendenciája folytatódik és a társulások számára egyre kevesebb állami támogatás / 

pályázati lehetőség elérhető, a felhívásokon pedig többnyire csak a tulajdonos / székhelytelepülések 

önkormányzatai indulhatnak. Mindössze kettő pályázatról tárgyalt a Társulás a tavalyi évben, az 

egyik esetében önrészt biztosította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megújítását is tartalmazó 

projekthez, a másik döntésével a székhelytelepülés által bölcsődebővítésre benyújtott pályázatot 

támogatta. 

 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati általános választások eredménye több személyi változást 

jelent a térség polgármesterei tekintetében, hat településen változott a polgármester személye. A 

novemberi ülésén megalakult az új Társulási Tanács – bár a Társulás esetében nem tekinthető ez 

az ülés alakuló ülésnek, a polgármesterek maguk közül újra választották a tisztségviselőket. 

Egybehangzó módon a székhelytelepülés első emberét, Huszár Gábort választották meg a Társulási 

Tanács elnökének. Az alelnöki feladatokat Kocsis Zsolt, Csörötnek Község polgármestere és 

Doncsecz András, Kétvölgy Község polgármestere látja el a továbbiakban is. A Társulás keretében 

működő ágazati bizottságokban történtek személyi változások. 

 



 

 

 
 

A Társulási Tanács üléseinek anyagai (előterjesztések, határozatok) az önkormányzati hivatal 

weboldalán elérhetők:  

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-

tersege-onkormanyzati-tarsulas.html 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2019. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2020. február 14. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html


 

 

 

Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló  
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az intézmény 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, 

járási szinten a járásszékhelyhez tartozó 15 település keretében a család és gyermekjóléti központ 

feladatait látja el (alapszolgáltatás- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, illetve a hatóság közeli 

tevékenység).   

 

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. 

 

 Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök elkülönülnek ugyan, de 

szorosan összetartoznak. Ez alapján, az intézményvezető, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás 

esetében 3 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatósági közeli 

tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, ebből 1 fő belső helyettesítéssel 

biztosítja a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadó, 2 fő óvodai és 

iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét. 

 

A speciális feladatokat az elmúlt évhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus, jogász, 

mediátor – az együttműködési megállapodások alapján látták el.  

 

Továbbra is elláttak speciális feladatokat: 

- utcai szociális munka (elmúlt év során, krízishelyzetben lévő egyénnel nem találkoztak) 

- kapcsolattartási ügyelet (1 érintett kiskorú) 

- kórházi szociális munka a szentgotthárdi Rehabilitációs Osztályon (heti 4 órában, 28 fő 

érintett) 

- készenléti szolgálat (56 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget) 

- pszichológiai tanácsadás heti rendszerességgel (51 fő ellátása) 

- jogi tanácsadás előre egyeztetett időpontokban (32 fő) 

- meditáció – konfliktuskezelés (nem valósult meg a speciális, segítő tevékenység) 

       

Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az alapszolgáltatás 

keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas. 

 

Az ellátás területe nem változott, Szentgotthárd és a járás további 15 települése a továbbiakban 

is. 

 

Az intézmény a szakmai munkája miatt folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi szervekkel: 

- Vas Megyei Főügyészség, 



 

 

- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, 

- Körmendi Járásbíróság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

- Körmendi Rendőrkapitányság 

- Szombathelyi Tankerületi Központ 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

A fenti intézmények mellett a bölcsőde, óvoda, iskolák intézményeivel, a védőnői szolgálattal, a 

háziorvosokkal, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival is napi kapcsolatban állt. 

 

Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság is több alkalommal ülésezett. 

 

A beszámoló tartalmazza a család –és gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatait Szentgotthárd 

közigazgatási területére külön, a 2019. évet figyelembe véve (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: …………………………………………………… 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 

 

                             Dr. Gábor László 

                    Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  



 

 

 

 

 

 

 
INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Járás 

Székhelyű Település 

2019. évi tevékenységére vonatkozóan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 

alapszolgáltatást- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás-, illetve a hatóság közeli tevékenységet.  

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, 

illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 



 

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. Központunk, továbbra is 

változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes 

szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások által, a munkakörök is elkülönülnek egymástól. Ez 

alapján, az intézményvezető, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a 

család-és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét 

foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja a szociális 

diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadó, 2 fő óvodai és iskolai szociális 

segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét, a szakmai team.  

 

A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek- pszichológus, jogász, 

mediátor – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő – tanácsadó 

tevékenység, Intézményünk keretei között.  

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

Utcai szociális munka, melynek keretében, feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja a 

magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, 

kallódó, csellengő gyermek, egyén speciális segítése. Az elmúlt év során, krízishelyzetben lévő 

egyénnel nem találkoztunk, aki azonnali beavatkozást igényelt volna.  

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a gyermekek 

és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 1 kiskorú volt érintett, melyet a Körmendi 

Járási Bíróság Végzése alapján biztosítottunk, a mediátor szakemberek jelenlétével.  

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti 

négy órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon. Szükség 

esetén, a megállapodásban rögzített időn kívül is felkereste az esetmenedzser az osztályt. Az 

elmúlt évben ügyintézés, tájékoztatás, tovább irányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 28 

személy volt érintett, az esetkezelés rendszerint többszöri találkozást, egyeztetést igényelt. Az 

osztályokon, csoportos szociális munka keretében, beszélgetések valósultak meg, a betegek 

körében. Továbbá több személy esetében jelzéssel élt, a területileg illetékes Szolgáltató felé, mely 

azonnali intézkedést igényelt, a hatékony megsegítés érdekében.  

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az 

esetkezelések száma egyre gyakoribb, 56 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, váltakozva 

intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi 

István 5-8 Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre 



 

 

egyeztetett időpontok alapján, 51 fővel valósította meg a terápiás munkát. A szakemberrel 

rendszeresen esetkonzultációt valósítottunk meg.  

 

Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, 

előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi szakember, 

32 fővel valósított meg jogi tevékenységet. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozott, ahol 

súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a 

család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  

 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, nem valósult meg a 

speciális, segítő tevékenység.   

 

 

2019. 02. 13-án a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az Éves Szakmai Tanácskozást a 

Refektóriumban. Tanácskozás első részében a Központ jogásza tartott előadást, az általa végzett 

tevékenységéről. Ezt követően, az iskolai és óvodai szociális segítő előadása, az újonnan 

bevezetésre került óvodai, iskolai szociális tevékenységről, annak jogszabályi alapjairól, személyi 

feltételekről, szolgáltatás kiépítéséről, az elméleti háttérről, valamint a szerzett tapasztalatokról 

számolt be. 

 

Intézményünk 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre:  

 

2019-ben a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából, egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében, 6 alkalommal kért be írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, 

illetve a tapasztaltakról, a hatóság közeli esetkezeléseket érintően.  

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot tartottunk a 

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán 

kaptunk gyermekvédelmi segítségre vonatkozó tanácsadást, állásfoglalást.  

 

2019. júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának 

a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének elemzése, 

bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési tanácskozáson. A 

bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be intézményünktől a 

hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészítettünk.  

 

2019. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint 

személyes konzultációra is sor került, a Járási Gyámhivatallal.  

 

2019. novemberében részt vettünk a Körmendi Rendőrkapitányságon egy szakmai 

megbeszélésen, Körmend és Szentgotthárd vonatkozásában. A megbeszélésen az érintett 

Központok és a Gyámhivatalok képviselői, a járásbírósági Ügyész, illetve a nyomozóhatóság 



 

 

képviselői voltak jelen, akik 1-1 veszélyeztetetett kiskorú ügyében, kihallgatnak minket. A gyermek 

veszélyeztetettségének az észlelése, annak kivizsgálása, illetve a bizonyítási eljárás 

folyamatának az áttekintése volt a cél, a szakmai kompetencia határok mentén. A 

rendőrkapitány a jövőre vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy tervezi további szakmai 

megbeszélések szervezését.  

 

2019. decemberében a járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett egy szakmai napon, szintén a 

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának a szervezésében, ahol megyei szinten került 

átbeszélésre a jelzőrendszer működése, illetve az ezzel kapcsolatos tapasztalatok a tárgyévre 

vonatkozóan.  

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind szociális 

jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének önmagában 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének javítására 

az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület maximális pozitív 

irányú figyelmem támogatása és segítsége nélkül.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a megbízásából, 

Központunkban, 2019. 04. 11-én Work Shop megrendezésére került sor a megyei hálózati 

szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei szinten, a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok munkatársai. A Fórumon 

lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban 

jelentkező problémák megvitatására. Továbbá havi rendszerességgel megszervezésre került, a 

megyében működő Központokban a szakmai program, melyen rendszeresen részt vett 

intézményünk.  

 

2019. novemberében, a Csákányi László Filmszínház filmklubjának képviselője, egy film kapcsán 

kérte fel intézményünket a film vetítését követően, a téma feldolgozásra. A vetítést követően, 

intézményvezetőnk, mint terapeuta mutatta be a filmet a jelenlévők számára, a bántalmazás 

földrajza alapján, illetve az intézmény esetkezeléseiből szemléltetés képen példák kerültek 

bemutatásra, hogy helyi szinten is megjelennek súlyosan abuzált egyének, akit egy egyedi, 

speciális, komplex és hosszantartó segítő folyamat eredményeként lehet gyakorta kimenekíteni a 

bántalmazót, a bántalmazó környezetből.  

 

2019. decemberében szintén felkérésnek tettünk eleget a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum szervezésében. Egy könyv bemutatására került sor, melynek keretében a kapcsolati 

erőszak témája került feldolgozásra. A programon részt vett a rendőrség munkatársa, a könyv 

kiadója, a szombathelyi áldozatsegítő központ, illetve intézményünk vezetője, mint terápiás 

munkatárs.  

 

Központunk szervezésében, december hónapban a szociális szakmacsoport tagjai számára 

előadást tartott, Tuczayné Kovács Beáta a TEGYESZÁ szakértői bizottságának elnöke. A 

gyermekvédelmi rendszer fekete foltjai, amikor a rendszer tehetetlen címmel, melynek keretében, 

interaktív módon történt tapasztalatcsere a megjelent szakemberek között.  

 



 

 

A Vas Megyei Család és Karrier Pont szervezésében, 3 alkalommal részt vettünk a Körmendi 

Gyermekjóléti Központtal együttesen, a hatékony és konfliktusmentes kommunikáció elnevezésű 

tréningen. A szakmai továbbképzések jó hangulatban teltek, melynek keretében önismeretünket is 

fejleszthettük.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok együttműködésének 

bemutatása: 

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 

bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák és középiskolák, a pedagógiai szakszolgálat, járási 

gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a helyi 

önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői részt 

vesznek a megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság 

Szakmaközi megbeszélésein.  

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, 

továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ észlelő – jelzőrendszert működtet. A törvény által 

előírt 6 alkalmat biztosította intézményünk, az elmúlt év során, a szakmaközi megbeszélések 

keretében. 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, a jelzőrendszeri tanácsadó által elkészített 

összesítés alapján:  

Összességében elmondható, hogy Szentgotthárdról (25) érkezett a legtöbb jelzés. Ennek talán az 

is az oka, hogy bölcsőde, óvoda és több oktatási intézmény is található a városban. Az 

elszigeteltebb kistelepülésekről érkezett a legkevesebb jelzés, természetesen akadnak kivételek. 

Az oktatási intézményekből főként igazolatlan mulasztásokról, magtartási, viselkedési, mentális 

problémákról (6 gyermek), súlyosabb esetekben deviáns, agresszív (1 gyermek) viselkedésről 

számoltak be. Egyre több a hiperaktív, mentális problémával küzdő gyermek. Krízishelyzet, amikor 

azonnal beavatkozásra volt szükség a jelzés tartalma miatt, három alkalommal (2 kiskorú 

gyermek, 1 személy) történt. Az elszigetelt, kisebb lélekszámú településekről főként szociális, 

egészségügyi, mentális, izolációs, lakhatási problémáról számoltak be a jelzések, jóval kevesebb 

gyermeket érintve azok. A jelzőrendszeren belül a védőnők (5 gyermek), iskolák- ifjúságvédelmi 

felelősök (7 gyermek), valamint polgármesterek, jegyzők (5 személy), valamint az általában 

anonimitást kérő állampolgárok (5 személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre 

többször fordul elő a családon belüli erőszak, a bántalmazás gyanúja (4), ami sok esetben a 

kiskorú gyermekeket is érintette, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén 

megállapításra került.  A jelzésekre, a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében Szolgálatunk öt 

napon belül reagált, súlyos vagy krízishelyzetben még aznap felvette a családdal  vagy a jelzett 

személlyel a kapcsolatot, családlátogatás keretében.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, vagyis ki mennyi jelzést küldött. (halmozott 

adat) 
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A jelzések száma a probléma jellege szerinti felbontásban (halmozott adat) 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2019-ban Járási szinten: 

 

A krízisesetek száma: 9 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre tett 

javaslatot Központunk. A vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb 

folyamatok után életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a 

gyermekek súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, a szülők terhelt pszichés állapota.  

 

9 gyermek esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának megfelelően 

igyekezett kezelni.  

2 kiskorút érintő névtelen bejelentést követően került sor a gyermekek veszélyeztetettségének a 

feltérképezésére. A családlátogatás során tapasztalható volt, hogy a törvényes képviselő 

elérhetetlen, a kiskorúak lelkileg és fizikailag súlyosan elhanyagoltak, zaklatottak, a gyermekek 

beszámolója alapján felmerült a szexuális abuzus, a gyermekek hosszabb ideje nem teljesítették 

tankötelezettségüket. A család, intézményünk számára ismert volt, mivel korábban alapellátás, 

illetve védelembe vétel keretében is gondoztuk a kiskorúakat.  Intézményünk azonnali ideiglenes 

hatályú elhelyezésre tett javaslatot, a Járási Gyámhivatal, az anyai nagymamához helyezte el a 

gyermekeket a családba fogadás jogintézményével. A nagyszülő ellátási területünkön kívül él, így a 

továbbiakban nem követtük nyomon kiskorúak élhelyzetét.  

 

3 kiskorú gyermek esetében a családban a szülők között zajló, gyakran a gyermekek ellen is 

irányuló agresszív magatartás miatt, gyakorta rendőri segítséget kért az anya önmaga védelmének 

érdekében. A rendőrségtől előzetesen nem kaptunk jelzést, ezt követően írásban kértünk 

tájékoztatót, mely tartalmazta a rendőri intézkedések gyakoriságát a család életében meglévő 

súlyos, rendellenes dolgokat. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatát kezdeményeztük, 

mely során ideiglenes elhelyezésre tettünk javaslatot a Járási Gyámhivatal felé. A családra való 

folyamatos, szinte napi szintű ráfigyelés, a jelzőrendszeri tagokkal való folyamatos konzultáció, az 

anyai nagyszülőkhöz való elutazása a családnak, mely a gyermekek „kimenekítéseként” szolgált 

az abuzáló környezetből, sem mutatkozott elegendőnek a védelembe vétel eszközként, a 3 

gyermek családban tartására. A kiskorúakat elhelyezte a Hatóság a TEGYESZÁ Befogadó 

Csoportban, ezt követően nevelésbe vételük is megtörtént.  

 

2 kiskorú gyermek esetében szülői elhanyagolás miatt került sor hatósági intézkedés 

kezdeményezésére. A fokozatosság elvét szem előtt tartva alapszolgáltatás, védelembe vétel, 

majd ezt követően rendkívüli felülvizsgálat keretében kezdeményeztük a magasabb szintű 

hatósági intézkedésre tett javaslatot. Az indok a szülők abnormális, a gyermekeket 

veszélyeztető, együtt nem működő magatartása. A szülők a fokozott családgondozás ellenére 

sem tették meg alapvető szülői kötelezettségüket, a szülők a halmozott problémáikat negálták, 

illetve egymásra hárították. A gyermekeket fizikailag és lelkileg is elhanyagolták. A gondozásba 

bevont jelzőrendszeri tagok is egyre aggasztóbb információkról számoltak be a kiskorúakra 

vonatkozóan. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatának keretében, a gyermekek apai 

nagynénje vállalta a kiskorúak gyámi tisztségét saját otthonában befogadta és gondozta a 

gyermekeket. A gyámmal és annak családjával, alapszolgáltatás keretében segítettük, támogattuk. 

A családba fogadás rövid távú megoldásnak bizonyult, mivel a kinevezett gyám, hosszú távon 

nem volt hajlandó gondoskodni a gyermekekről, így a két gyermek ideiglenes elhelyezése vált 



 

 

szükségessé, a TEGYESZÁ Befogadó Csoportjában, jelenleg nevelőszülő gondozza őket, saját 

otthonában.  

 

2 gyermek esetében, szintén a legmagasabb gyermekvédelmi intézkedés vált indokolttá, mivel az 

anya nem gondoskodott megfelelően a két kiskorú gyermekéről. Párkapcsolatot létesített, 

kimaradozott, a gyermekek ellátását, a saját létfenntartására fordította. Az anyai nagyszülők 

vállalták a gyermekek további nevelését saját otthonukban, az ideiglenes hatályú elhelyezést 

követően, a családba fogadás jogintézményével, az anyai nagymama tölti be jelenleg a gyámi 

tisztséget a kiskorúak életében. A család megsegítése folyamatos az esetmenedzser és a szociális 

segítő tevékenységet biztosító, családsegítő kolléga által.  

 

 

Védelembe vételek tapasztalatai:  

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 34 fő. A védelembe vételi javaslatok esetében 

a szülői bántalmazás- fizikai, - lelki, a szülői elhanyagolás, a tankötelezettség elmulasztása, a 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az egészségügyi, illetve a lakhatási 

veszélyeztetettség, miatti veszélyeztetettség okai szerepeltek a javaslatokban, a fokozatosság 

elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a 

veszélyeztetettségben élő kiskorúak élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében, az 

elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek, illetve a tanácsadó által. A 

Járási Gyámhivatal felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a 

komplex szakvéleményt minden esetben megküldte, a meghatározott felülvizsgálatokra, szükség 

esetén rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményeztünk, a védelembe vett gyermek 

veszélyeztetettségének a súlyosbodására vonatkozóan, 7 kiskorú esetében.  

 

Nevelésbe vett gyermekek-  családjával való kapcsolattartás: 

Az érintett gyermekek száma, 15 fő. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal, a nevelőszülőkkel, a 

nevelőszülői tanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és a 

tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően fel évente, illetve évente elkészítettük a 

komplex felülvizsgálati iratanyagainkat, a Járási Gyámhivatal számára. Az érintett szülőkkel való 

tevékenység során, figyelemmel kísértünk két fontos tényezőt, a szülő gyermek kapcsolatának 

alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben bekövetkezett változásokat. Tapasztalataink 

szerint, a nevelésbe vett gyermekek szülei, a komplex segítségnyújtás ellenére sem motiválhatok 

arra, hogy ismét „jó szülővé” váljanak. A gyermekikkel való kapcsolattartások gyakorisága, az 

idő előrehaladtával csökken, és egyre inkább ritkulnak. Ezáltal a nagykorúság betöltésével 

kerülnek ki a gyermekek az állami rendszerből, többnyire nem kérik az utógondozásukat.  

 

Családba fogadás tapasztalatai:  

2019. évben 9 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot.  Az érintett kiskorúak nagy 

része a kistérségi községekben él, az apai nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a 

gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre 

szorulnak, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel kíséri a 

gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex 

szakvéleményt a családba fogadás fenntartására esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a 

jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére. 

Tapasztalataink szerint, amíg a nagyszülők egészségi állapota lehetővé teszi, alkalmasak a gyámi 

tisztség teljes körű betöltésére.  



 

 

 

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   

A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzés alapján 

történő felkérésekkel, melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai 

véleményeket készítünk, a veszélyeztetettség feltérképezése érdekében, esetmegbeszélést, 

illetve esetkonferenciát szervezünk. Azoknál a gyermekeknél, ahol nem állapítunk meg 

veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen gyermekvédelmi 

intézkedés megtételére, a Hatóság felé. Az elmúlt évben, 7 esetben tettünk „nemleges javaslatot” 

a gyámhivatal felé.  

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munkás tapasztalatai:  

Az iskolai és óvodai szociális segítői munka a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési 

intézményében megvalósul. A munkakörben két főt foglalkoztatunk, jelenleg az egyik 

munkavállaló tartós távolléte miatt, egy fő látja el a szakmai feladatot. Az intézményekben két 

heti rendszerességgel, egy alkalommal valósulnak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők és 

pedagógusok ezen időpontokban is felkereshetik az óvodai és iskolai szociális segítőt. Ezenkívül 

probléma esetén, folyamatos a kapcsolattartás az intézményekkel telefonon, személyesen és 

email-ben is. 

A tevékenységek 66 %-át a fogadóórák, valamint az egyéni segítő beszélgetések teszik ki. 

Jelentős arányban jelenik meg a konzultáció és az információnyújtás, valamint a prevenciós 

csoportmunka.  

Egyéni segítő beszélgetéseken 10 gyermek vett részt rendszeresen. A 10 főből 5 gyermek 

védelembe vétel alatt áll, 3 fő alapellátott és 2 fő családba fogadott. A felmerülő problémák 

változatosak, de legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar (53%), szülők vagy 

család életvitele (22%) és a gyermek intézménybe való beilleszkedésének nehézsége (17%) 

jelenik meg. 

 

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser tapasztalatai:  

A diagnózis felvétele, a szociálisan rászoruló egyén segítségnyújtásának a feltérképezése és 

szükségleteinek meghatározására szolgál.  A diagnózis készítése azon folyamat, amely 

megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet 

kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat, 

amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit a diagnózist 

készítők és maga az érintett személy összeveti. Az elmúlt év során a szolgáltatás területén dolgozó 

kollégák, 6 esetben kérték a szociális diagnózis felvételét. A találkozások az egyénnel rendszerint, 

az intézményben történtek, strukturált interjú alapján. Minden esetben az egyénnel egyszeri 

találkozáson kívül, az esetgazdával is történt esetkonzultáció a szubjektív és objektív 

tapasztalatok megvitatása céljából. Az értékelő lap elkészítését követően, a családsegítő 

kollégával egyeztetésre került az egyén feladatai, mely az élethelyzetének jobbá tételéhez 

szolgált. A diagnózis felvétele és készítése során gyakorta tapasztalható, hogy az esetgazda, az 

egyén megsegítésének érdekében, gyakorta ugyanazokat a feladatokat írja elő a cselekvési terv 

alapján, melyet az esetmenedzser rögzít az értékelő lapon, feladatként. A diagnózis felvétele arra 

viszont jó célt szolgál, hogy egy másfajta szemlélet, struktúra mentén közelíti meg az egyén 

élethelyzetét, ezáltal az esetgazda plusz információkhoz is juthat a kliensével kapcsolatban.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd közigazgatási  

területén:  



 

 

 

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 141 személlyel - ami 85 családot jelent, 

kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 76 személlyel álltunk kapcsolatban a 2019-es év folyamán. 

Ebből 14 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok 

esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A Központ által két család esetében 

bevonásra került a szociális segítő tevékenység nyújtása. 

A klasszikus családsegítés keretében 16 személy, illetve családjával valósult meg a szociális segítő 

tevékenység. 

Egyszeri esetkezelés keretében 65 személlyel kerültünk kapcsolatba mely 53 családot jelent. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül négy család esetében 8 

kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család – és Gyermekjóléti 

Központ felé jelzéssel éltünk. Egy család esetében a családi – kapcsolati konfliktusok, szülők 

életviteli problémái, a lakhatási veszélyezettség miatt a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége 

súlyosbodott, mely miatt jelzéssel éltünk a központ felé. 

A másik családban 3 kiskorú gyermek nevelkedik, a szülők közötti konfliktus felerősödött, több 

alkalommal ez a gyermekek előtt történt, így indokolt volt a jelzés a Központ felé.  

Egy család esetében pedig a szülők életvitele, családi konfliktus miatt éltünk jelzéssel, ez esetben 

2 kiskorú gyermek volt érintett. 

A negyedik család esetében a szülői elhanyagolás miatt vált elsődlegesen veszélyeztetté egy 

kiskorú gyermek, mely miatt szükségessé vált a Központ bevonása. 

 

A Központ által 3 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor az 

alapszolgáltatás bevonásra került, a szociális segítőmunka nyújtása céljából. Ezen családoknál 

elsődlegesen a megfelelő szülői attitűd kialakításában, az szociális nehézségek feloldásában, 

valamint ügyintézésben nyújtottunk segítséget. A családgondozás folyamatában az 

esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az együttműködés, konzultáció a családok 

ügyében. A tavalyi év folyamán az alapellátott családok, majdnem fele esetében szükséges volt a 

Központ felé jelzést tenni hatósági intézkedés céljából.  

 

A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott jelenléte 

miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal éltünk a 

Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal felé. Egy egyedülálló személy élethelyzete nagyon 

nehezített volt, halmozott problémával küzdött: foglalkoztatási, anyagi, tartós betegség. Segítséget 

nyújtottunk a szociális ellátórendszerbe jutásért. Egy alaklommal jelzéssel éltünk az önkormányzat 

felé magasabb összegű rendkívüli települési támogatás elérése céljából, mely által a kliens 

minimális megélhetése biztosítottá vált. Önkormányzati bérlakásba tudott költözni, így a kiadásai 

csökkentek. Egy másik személy esetében életviteli problémák, nehezített lakáskörülmények, 

foglalkoztatási probléma, anyagi probléma miatt nyújtottunk folyamatos támogatást. A kliens 

gondnokság alatt állt, így a Járási Gyámhivatallal, valamint gondnokával rendszeres kapcsolattartás 

valósult meg. Emellett a Városi Gondozási Központtal is együttműködtünk a kliens élethelyzetének 

javítása érdekében. 

 

A 2019-es év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 15 kiskorú gyermek és 12 felnőtt személy 

esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés folyamatába, a 

komplex segítségnyújtás érdekében. 



 

 

 

Több személy/család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások 

igénybevétele céljából. Ezen szolgáltatások helybeni elérése megkönnyíti a családok élethelyzetét. 

Továbbá szakmai segítséget nyújt kollégák számára egy- egy eset kapcsán. 

 

Az egyszeri esetkezelések területén kiemelendő, hogy egy személy esetében a Helyi karitász élt 

jelzéssel, súlyos egészségügyi és anyagi probléma miatt. Egészségügyi állapota miatt otthonában 

történő ápolása, kezelése nem tudott megvalósulni. Természetes támasszal rendelkezett, azonban 

tőle megfelelő segítség nem volt elvárható életviteli problémája miatt. A háziorvossal 

együttműködve a jelzett személy kórházba került. Anyagi támogatásokhoz való hozzájutásban 

nyújtottunk segítséget.  

Több esetben is tapasztalható, főként idős, egyedül élő személyek esetén, hogy természetes 

támaszok nincsenek, vagy ha vannak nem elérhetőek, így szükségessé válik mesterséges támasz 

bevonása pl. Városi Gondozási Központ.  

Az egyszeri esetkezelések során továbbra is az információnyújtás és az ügyintézésben való 

segítségnyújtás a hangsúlyos.  

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 2 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében, valamint 2 felnőtt 

személy esetében került sor környezettanulmány felvételére. 

Három család esetében javaslattal éltünk az Önkormányzat felé rendkívüli települési támogatás 

ügyében, mindkét alkalommal pozitív elbírálásban részesült javaslatunk. 

1 idős személy ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresésére készítettünk 

környezettanulmányt, a megfelelő lakókörülmények és családi kapcsolatok feltérképezése céljából. 

 

A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő tevékenysége 

során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot tett a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből 3 esetben kifejezetten a téli tüzelő biztosítása 

érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív elbíráslásban részesültek. 

 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak 

nevelkednek. 3 család részére nyújtottunk tájékoztatást, Szentgotthárd vonzáskörzetében.  

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  

2019. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek bevonására. 6 fő 

végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az Intézmény területén. 

Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának érdekében, megkapták a 

szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.  

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 8 fő volt, akik az előző évhez hasonlóan 

részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunk keretében, mely az ellátási 

területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.  A középiskolások a 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, illetve a Szombathelyi  Műszaki SZC Savaria 

Szakgimnáziuma és Kollégiumából, naponta 5 órát töltöttek az intézményben, segítettek a 



 

 

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Jövőbeni célok: a 2020-as év során a szociális feltérképezés keretébe megkeressük az észlelő és 

jelzőrendszer tagjait, hogy elsődlegesen szociális szempontból rászoruló személyek/családok 

feltérképezése céljából.  

 

 

Megvalósult prevenciós programjaink:  

Központunk 2019. június 24. és 2019. június 28. között szervezte meg hagyományos napközbeni 

táborát, melyben a helyi és a kistérségben lakó hátrányos helyzetű gyermekek, 20 fővel vettek 

részt. A jogszabályi változásokat figyelembe véve történtek meg, a tábor szervezési feladatai, mely 

a Népegészségügyi Osztálynál is bejelentésre került.  A tábor programjának felépítése során fontos 

szempont volt, hogy a résztvevők számára maradandó élményeket nyújtsunk, sokrétű színes 

tevékenységeket kínáljunk. A hét folyamán a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói közül 8 fő 

érkezett hozzánk, közösségi szolgálatot végezni, melynek során segítettek a gyermekek 

felügyeletében, a gondozási feladatokban, valamint a kézműves és egyéb tevékenységek 

alkalmával. Többen közülük nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a gyermekekkel.  

Az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából minden nap friss gyümölcsöt tudtunk kínálni a 

gyermekeknek, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez, valamint az egészséges életmód 

kialakításához. Programjaink során lehetőséget kaptak a gyermekek különböző kézműves 

foglalkozások során kreativitásuk kibontakoztatására, fejlesztettük kézügyességüket, ízlésüket. A 

csapatok közötti kvízjátékok és konstruáló játékok kapcsán megtapasztalhatták az együttműködés, 

a közös munka örömét, fejlődtek a szociális kompetenciáik. Mozgásos tevékenységek alkalmával 

sorversenyeket szerveztünk, fogó-futójátékokkal valamint labdajátékokkal ismerkedhettek. Az 

Egészségfejlesztési Iroda támogatásának köszönhetően Huszár Vanda testnevelő tanár tartott a 

táborozóknak zenés tornát, valamint vidám váltóversenyt. A Vas Megyei Polgárőrszövetség által 

szervezett délelőtti interaktív foglakozáson Méhes Attila, a Kőszegi Polgárőr Egyesület elnöke 

segítségével képet kaptak a polgárőrök tevékenységéről, áldozatos munkájáról, mindezt 

megtörtént eseményekkel tarkítva. Játékos feladatra is sor került, ahol megismerkedhettek azokkal 

a telefonszámokkal, melyeket baj esetén kell hívni. Betekintést kaptak egy „drogtáska” rejtelmeibe, 

majd a polgárőr autó kipróbálása és ügyességi verseny következett.  

A hét közepén a Szentgotthárd Spa és Wellness Fürdő jóvoltából közös strandoláson vettek részt a 

táborozók. Az egész napos programon a vízi játékok mellett kipróbálhatták a csúszdákat is. A vízi 

tevékenységek során a gyermekek gyakorolták a felállított szabályok betartását, megértették azok 

fontosságát. A pénteki nap is tartalmasan telt, a SZET Kft. támogatásával az Alpokalja Kempingben 

tarthattuk táborzáró napunkat. A nap végén apró ajándékkal és oklevelekkel leptük meg a 

gyermekeket. 

 

 

A Gyermekfelügyeleti hetek programjai, tapasztalatai:  

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is, két alkalommal került sor a gyermekfelügyeleti 

hetek megszervezésére, megtartására. Az első felügyeleti hetünkre 2019. 07. 22. és 07.26. között 

került sor. A programokon elsődlegesen hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére lettek megszervezve. A gyermeklétszám 12 fő volt. 

Szigligeti kirándulásunkat 2019. 07. 22-re szervezetük, melynek megvalósulást az 

Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd (EFI) által nyújtott támogatás tette lehetővé. 



 

 

A kirándulás során a gyermekek sok élménnyel és ismeretekkel gazdagodtak: bővültek történelmi, 

helyrajzi ismereteik. Egy valódi időutazás részesei lehettek a Várban történő barangolás által. A 

délután Balatoni fürdőzéssel telt, a gyermekek nagy örömmel játszottak a vízben, mely 

lehetőséget adott a közösségi élmény fejlesztésére. A vízi programok során fejlődött 

szabálytudatuk, felelősségtudatuk.  

A hét többi napján kézműves foglakozás, játszótéri program, aszfaltrajzverseny, közös pizzázás is 

színesítette a programot. A gyermekek nagy örömére egy napot eltöltöttünk a helyi 

élményfürdőben is. 

A második felügyeleti héten 11 gyermek vett részt. Színes programjainknak köszönhetően ez a hét 

is nagyon mozgalmasan telt. A Hársas tónál a fürdőzés mellett a Kocsis Balázs és felesége által 

üzemeltetett lángososnál mindenki kedvére fogyaszthatott a hagyományos és az újra gondolt 

lángosokból. 

Az Őr – Nyék Hagyományőrző Alapítvány támogatásával a hét további programjait a 

hagyományőrzés jegyében szerveztük: rendhagyó történelem óra, népi motívumokkal díszített 

kavics – készítés, élményfestés. Ezen a héten sem maradhatott ki a jól megérdemelt fürdőzés. A 

hagyományőrzés szellemében kirándulást tettünk a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkban. 

További megvalósult prevenciós programunk a Húsvétváró foglalkozás, a Karácsonyi kézműves 

foglalkozás illetve egy módszertani tanulás, melyek az intézményben kerültek megszervezésre.  

 

 

Feladatok, elképzelések:  

Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív munkája, 

illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ munkáját, mely 

mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, 

szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon részt veszünk, annak érdekében, 

hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk.  

 

Tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy a megváltozott társadalmi körülmények, és egyéb 

tényezők következtében egyre több problémás egyénnel, gyermekkel, családdal találkozunk, az 

oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer működtetése kiemelkedő, 

az óvodai és iskolai szociális segítők jelenléte, elsődleges prevenciót eredményez. A szociális 

diagnózis hozzásegíti a klienst, illetve a segítőt, hogy egy átfogó értékelést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy melyek azok a szükséglet kielégítésére szolgáló feladatok, mellyel az egyén 

élethelyzete javítható. A 2020-as évben kerül elkészítésre a  szociális térkép, a lakosság 

(demográfia, jövedelmi helyzet, anyagi körülmények, gazdasági aktívitás, kulturális tőke, 

egészségügyi állapot, devianciák, lakásviszonyok, kapcsolati hálók), helyzetét, problémáit 

fogalmazza meg.  

 

Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2020- évben is törekszik a gyermekek, az egyének, a 

családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján, a szociális munka és a 

mentálhigiéné módszerével végezni munkánkat. 

 

Szentgotthárd, 2020. 02. 03.        

               

                      Tisztelettel: ____________________________ 

                    Uhor Anita  

                intézményvezető                                                                                  



 

 

 

  Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi 

munkaterve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményének igazgatója elkészítette a 2020-ra szóló 

munkatervet, kérve a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata jóváhagyását. (lásd: 1. sz. 

melléklet). 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári feladatokat összesen 8 fővel látják el. A felnőtt 

olvasószolgálaton: 2 fő, folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő, 

gyermekkönyvtár: 1 fő, fiókkönyvtárak: 1 fő, könyvtárvezető 1 fő, adminisztrátor 1 fő. A múzeum 

feladatainak ellátásában 1 fő tárlatvezető, teremőr és takarító, 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő 

(megbízással) múzeumi gondnok vesz részt. Az intézmény elfogadott létszáma így 10 főállású és 1 

megbízási díjas munkatárs. 

 

A Munkaterv meghatározza egyrészt a könyvtár és a múzeum cselekvési programját, továbbá a 

munkatervi feladatokat a könyvtár egyes részlegeire, a fiókkönyvtárakra és a múzeumra 

vonatkozóan, határidők és felelősök megnevezésével. 

 

Idén feladatul tűzte ki az intézmény - többek között – az e-dokumentumok kölcsönzésének 

bevezetését, e-könyvolvasó kölcsönzése, pályázati tevékenységek megvalósítását (Kubinyi 

pályázat, NKA pályázat megvalósítása, stb.). Részt vesznek az országos és megyei programokban 

az olvasás-népszerűsítés, a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében (Internet Fiesta, 

Összefogás a könyvtárakért, KSZR programok). Az olvasás népszerűsítése továbbra is nagy 

hangsúlyt kap, akárcsak az oktatási-képzési szerepkör és az olvasáskultúra fejlesztése, 

partnerségben a köznevelési intézményekkel, olvasótáborok-ifjúsági programok megvalósítása, stb. 

Ellátják a fiókkönyvtári feladatokat, folyamatosan kapcsolatot tartanak a Berzsenyi Könyvtárral, 

időszaki kiállítást készítenek elő a Hivatalban (szentgotthárdi sport), továbbá a múzeumban 

(Szentgotthárd jeles személyiségei). A honismereti–helytörténeti tevékenység továbbra is kiemelt 

feladat (Honismereti klub működésének segítése, értéktár adatbázis bővítése), három nyelvű színes 

katalógus készül a múzeum állandó kiállításairól, lesz múzeumok éjszakája, könyves vasárnap, 

virágvasárnap ingyenes múzeum nyitvatartás. 2020. évre több karbantartási feladatot is tervez 

elvégeztetni az intézmény: ablakfestést a könyvtár folyosóin, lifttechnika -, informatikai eszközök 

karbantartását, időszaki kiállítás installációjának cseréjét. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 



 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum 2020. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 

…………………………………………………………… 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2020. február 11. 

 

                     Dr. Gábor László 

                                                                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  



 

 

1. sz. Melléklet 

 

 

       

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Fax: 94/554-129 

Tel.: 94/380-113 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

mfvk2014@gmail.com 

konyvtar@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 
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Szentgotthárd, 2020. február 10. 
 

 

A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2020-ban 

 

 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása 

 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
mailto:mfvk2014@gmail.com
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1.1. A szükséges karbantartási munkák elvégzése a központi könyvtárban és a városrészi 

fiókkönyvtárakban, valamint a múzeumban: 

- ablakfestés a könyvtár folyosóin 

- a múzeum időszaki kiállítási installációinak cseréje 

- üveges tárló beszerzése  

1.2. Az intézmény számítástechnikai eszközeinek folyamatos karbantartása, szükség esetén a 

       hardver eszközök cseréje. 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások bővítése 

 

2.1. E-dokumentumok kölcsönzésének bevezetése, szükség esetén e-könyvolvasó kölcsönzése 

2.2. A távoli elérésű elektronikus katalógus olvasói használatának segítése, szükség esetén oktatása 

2.3. Helyismereti fotók, aprónyomtatványok (meghívók, plakátok) gyűjtése, digitalizálása, 

szolgáltatása  

 

3. A könyvtár és a múzeum oktatási-képzési szerepének növelése, a könyvtári és múzeumi 

szolgáltatások fejlesztése, részvétel a helyi, a megyei és az országos projektekben 

 

3.1. Az én könyvtáram program 3 éves fenntartásában való aktív részvétel. Mintaprogramok 

megvalósítása a digitális írástudást, a szövegértést, az olvasásfejlesztést, valamint a 

könyvtárhasználatot és információkeresést segítő területeken.  

3.2. Az OSZK digitalizálási programjának megvalósításába való bekapcsolódás a Berzsenyi 

Könyvtár pályázatán keresztül helytörténeti dokumentumok (fotók, aprónyomtatványok, kéziratok) 

digitalizálásával.  

3.3. Részvétel az Örökségünk projekt tananyagfejlesztésében a szentgotthárdi és az őrségi járás 

mikrotérségei értékőrzésében. 

3.4. A MURABA ETT programjához való kapcsolódás a Brenner kutatásban és kiállításban való 

részvétellel „El nem mondott történetek” címmel. 

3.5. Közös programok a helyi EFI-vel a családok bevonására. 

3.6. Részvétel az országos és megyei programokban az olvasás-népszerűsítés, a digitális 

kompetenciák fejlesztése érdekében (Internet Fiesta, Összefogás a könyvtárakért, KSZR 

programok). 

3.7. Olvasótáborok, ifjúsági programok, pályázatok, versenyek szervezése. 

3.8. Több korcsoport bevonása a múzeumpedagógiai foglalkozásokba. 

3.7. A könyvtárosok és a múzeumpedagógus képzéseken szerzett ismereteinek alkalmazásával az 

olvasásösztönzés új lehetőségeinek alkalmazása, a múzeumpedagógiai foglalkozások kínálatának 

bővítése. 

 

4. Helyismereti-helytörténeti tevékenység 

 

4.1. A honismereti klub működtetése. 

4.2. A klub éves programjának segítése dokumentumok gyűjtésével, archiválásával, 

digitalizálásával. 

4.3. Az értéktár adatbázis folyamatos gyarapítása, települési értékek összegyűjtése, diákok 

bevonása az értéktár munkájába. 

4.4. Pályázati források keresése a helyismereti tevékenység megvalósításához 

4.5. Rendezvények szervezése a települési értékek népszerűsítésére a diákok és a felnőtt lakosság, 

valamint az ide látogató turisták körében.. 

  

5. Könyvtári és múzeumi marketing 

 

5.1. A könyvtár és a múzeum szolgáltatásainak népszerűsítése online és nyomtatott formában. 

5.2. Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése, kihelyezett beiratkozási és kölcsönzési 

lehetőség a városi programokon. 



 

 

5.3. Múzeumi éjszaka, könyves vasárnap, virágvasárnapi nyitva tartás a múzeumban 

ingyenességgel a látogatószám növelése érdekében. 

5.4. Kapcsolattartás az Országos Szlovén Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovének 

Szövetségével, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és együttműködés a Savaria Múzeummal a 

megállapodás értelmében a muzeológusi és néprajzi feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A 

könyvtári és múzeumi szakmai szervezetekben való közreműködéssel elismertség szerzése a 

közgyűjteményi intézmények között. Jó kapcsolatok kialakítása a Vas megyei közgyűjteményekkel 

(könyvtárak, levéltár, múzeumok). 

5.5. Az együttműködési megállapodások újrakötése a nevelési-oktatási intézményekkel Az én 

könyvtáram program több éves megvalósítása érdekében. 

5.6. Három nyelvű, színes katalógus készítése a múzeum állandó kiállításairól. 

5.7. A múzeumi kiállítások interaktív elemekkel való bővítése. 

 

6. A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében 

 

6.1. Olvasásnépszerűsítő programok ajánlása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein. 

7.2. Az IKSZT keretében működő könyvtárak szolgáltatási kínálatának bővítése, a 

könyvtárhasználat népszerűsítése. 

6.3. Az új könyvtárosok szakmai segítése. 

6.4. Együttműködés a megyei hatókörű könyvtárral, szolgáltatásközvetítés a kistelepülések 

könyvtári ellátása érdekében. 

6.5. A KSZR finanszírozásával a települési könyvtárak állományának gyarapítása, a 

foglalkozásokhoz szakmai anyag beszerzése, az új szolgáltatások eszközigényének kielégítése. 

 

7. Pályázati tevékenység 

 

7.1. Bekapcsolódás a megyei és az országos pályázatok megvalósításába (digitalizálás, könyvtári 

foglalkozások) 

7.2. Részvétel az Örökségünk projektben és a MURABA ETT új pályázati programjában (El nem 

mondott történetek). 

7.3. A 2019. évi Kubinyi–pályázat megvalósítása. 

7.4. A 2019. évi NKA-pályázat megvalósítása. 

7.5. Részvétel a Hungarikum pályázat megírásában és megvalósításában. 

 

 

 

Munkatervi feladatok 2020-ban 

 

I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár és a múzeum működése 

 

1. Épület 

 

Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a SZET Kft. karbantartási terve alapján.   

 

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása a központi könyvtárban, a fiókkönyvtárakban 

és a múzeumban 

Határidő: 2020. szeptember 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A központi könyvtár folyosóin ablakfestés. 

Határidő: 2020. augusztus 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

 

2. Technika, bútorzat 



 

 

 

A számítógéppark, a számítógépes hálózat, illetve a technikai eszközök állagának megóvása 

folyamatos karbantartással, átalánydíjas szerződésekkel: 

- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása (NetLib) 

- a riasztórendszerek karbantartása (Vági és Fiai, SIBA Hungária) 

- a riasztórendszerek távfelügyelete (SIBA Hungária) 

- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása (Csilinkó Gábor) 

- a pénztárgépek karbantartása (BEGA 2000 Bt.) 

Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

Informatikai fejlesztés megvalósítása az érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával. 

Határidő: 2020. november 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

3. Személyzet 

 

Felnőtt olvasószolgálat: 2 fő (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát és KSZR-feladatokat is 

ellátva)  

Folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő (olvasószolgálatos és feldolgozó 

könyvtáros) 

Gyermekkönyvtár: 1 fő (olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros) 

Fiókkönyvtárak: 1 fő (olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros) 

Könyvtárvezető: 1 fő 

Adminisztrátor: 1 fő 

Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő 

Múzeumpedagógus: 1 fő 

Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási szerződéssel 

 

A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak 

meghatározásával a lehető legnagyobb hatékonyság elérése. Hosszabb betegség esetén a feladatok 

célszerű átszervezése, illetve helyettesítő munkatárs alkalmazása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A községekben dolgozó könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. 

Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel. Szükség 

esetén átadó leltárak készítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Önkéntes diákok foglalkoztatása egyszerűbb könyvtári feladatok elvégzésére: 

- nyári olvasótáborok idején gyerekkísérés, foglalkozások segítése 

- dokumentumok visszaosztása, a raktári rend ellenőrzése, helyreállítása 

- polctakarítás, termek be- és átrendezése foglalkozások, programok idején 

- nagy létszámú csoportok fogadása idején a múzeumban portafelügyelet 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi szakalkalmazott 

 

4. Az intézmény gazdálkodása 

 

A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek 

figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-rendszerben, a gazdálkodáshoz kapcsolódó 

adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, együttműködés a pénzügyi irodával. 

Határidő: folyamatos 



 

 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A pályázati források tervszerű felhasználása. A pályázatok fenntartási feladatainak szervezése, 

jelentések készítése. További pályázati források keresése az intézmény fejlesztésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség, így a bevételi források 

fenntartása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati, KSZR és egyéb támogatás 

keresése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné 

 

5. Az intézmény működése 

 

Személyzeti munka 

 

A könyvtári és múzeumi dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A 

személyi anyag kezelése, a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása, a KIRA rendszer 

kezelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

   adminisztrátor 

 

A könyvtáros munkatársak szakmai képzése 
 

A munkatársak továbbképzésének tervezése elsősorban támogatott képzéseken. 

Határidő: 2020. február 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi könyvtáros 

 

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

Törvényességi feladatok 

 

A törvényes működés biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az érvényes jogszabályok 

és szabályzatok hozzáférhetővé tétele, ismertetése. A könyvtár belső szabályzatainak elkészítése, 

elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, betartásának ellenőrzése. A GDPR szabályainak 

alkalmazása, szigorú betartása. Az új szakmai és munkaügyi jogszabályok figyelemmel kísérése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

Szabályalkotási tevékenység 

 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Felelősségi és hatáskörök 

megfogalmazása a munkaköri leírásban. 



 

 

Határidő: 2020. július 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A könyvtárban és a múzeumban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése 

 

Az intézmény szakmai programjának elkészítése.  

Határidő: 2020. február 10. 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

Az intézmény szolgáltató tevékenységének felülvizsgálata, az adatok elemzése a könyvtári és a 

múzeumi területeken: 

- Gyarapítás 

- Feldolgozás 

- Állományvédelem 

- Szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, oktatás, múzeumi tárlatvezetés) 

- Múzeumpedagógiai feladatok 

- Olvasásnépszerűsítés 

- Nyilvántartások vezetése 

- KSZR-feladatok 

- Pályázatkészítés 

- Statisztikai adatszolgáltatás 

- Biztonságtechnikai feladatok 

- Gazdálkodás 

- Forgalmi adatok, látogatottság 

Határidő: 2020. február-március 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése. Beszámoló és munkaterv 

készítése a minisztérium számára. 

Határidő: 2020. március 

Felelősök: 

 Részfeladatok: a részlegek felelősei 

 Összeállítás: Molnár Piroska 

 

A könyvtár 2020. évi költségvetésének tervezése. 

Határidő: 2020. október 

Felelős: könyvtárigazgató  

 

Az érdekeltségnövelő támogatás elszámolása. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

 

Ügyviteli, munkaügyi teendők 

 

Személyügyi változások (kinevezés, átsorolás, távollét adatok stb) rögzítése, KSH adatszolgáltatás 

a KIRA rendszerben 

Az aktuális, államkincstár által előírt feladatok (bérkompenzáció, adóigazolások összegyűjtése, 

bérjegyzékek kiosztása) elvégzése, az elkészült dokumentumok postázása. 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Farmasi Alexandra, Molnár Piroska 

 



 

 

A könyvtári és múzeumi szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő 

munkamegosztás szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

A gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, utalványozás, 

bevételek kezelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: könyvtárigazgató, adminisztrátor  

 

Éves statisztikai jelentés készítése a múzeumban és a könyvtárban. 

Határidő: 2020. január 31. (múzeum) 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László 

Határidő: 2020. február 15. (könyvtár) 

Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébet, Bedi Beatrix 

 

Az eszközleltár (immateriális javak, tárgyi eszközök) áttekintése, a szobaleltárak egyeztetése. 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

Nagy értékű eszközök, számítástechnikai eszközök és készletek selejtezése. 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

Az iktatott iratok selejtezésének befejezése az iratkezelési szabályzat alapján. Iratselejtezési 

jegyzékek készítése a selejtezendő iratokról. 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Molnár Piroska, Farmasi Alexandra 

 

A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése, rögzítése a KIRA rendszerben 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb). 

Határidő: negyedévente 

Felelős: könyvtárigazgató 

 

Tisztítószerek beszerzése a múzeum számára. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Szabó Istvánné 

 

Egyéb adminisztrációs teendők: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

 

II. Gyűjtemény és szolgáltatások 

 

1. Gyűjteményalakítás és -feltárás 

 

Állományfejlesztés 

 

Az állományfejlesztés elvei:  

- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék 

folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése)  



 

 

- az értékállóság és az aktuális igények egyensúlyának megtartása (a Szikla rendszer kölcsönzési 

adatainak figyelembe vételével), szerződés a KELLÓ-val 

- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból 

(Libri-Bookline, Pagony, stb.) 

- a nem hagyományos dokumentumok (CD, DVD) beszerzésénél elsősorban az újdonságokat 

rendeljük meg 

- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében 

- A Márai-programban való részvétel 

 

A dokumentumállomány gyarapításának forrásai: 

 - költségvetési támogatás 

 - érdekeltségnövelő támogatás 

 - KSZR forrás 

 - pályázati források, egyéb támogatások 

 - NKA támogatás 

 - Márai-program 

 - ajándék és csere 

 

Állományfejlesztés 2020-ban a költségvetésben tervezettek alapján: 

folyóiratok:  nettó 300.000 Ft + érdekeltségnövelő támogatás 

könyvek: nettó 2.800.000 Ft  

CD-, DVD-dokumentumok, diafilmek: nettó 600.000 Ft 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a részlegek felelősei 

 

Helyismereti jelentőségű dokumentumok gyűjtése, szkennelése, kapcsolattartás a dokumentumok 

tulajdonosaival, a Honismereti Klub tagjaival. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Állományfeltárás, katalogizálás 

 

Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben (CD, DVD, KSZR-

dokumentumok), a Szikla rendszer katalogizáló moduljában (könyvek, központi könyvtár, 

fotódokumentumok, helyismereti cikkek), a folyóiratok érkeztetése cardexen: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné (felnőtt részleg) 

   Hegedüsné B. Krisztina (gyermekrészleg könyvek, diafilmek) 

   Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak) 

  Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek 

  nyomtatott és online forrásokból, kötött folyóiratok) 

   Kovács Erzsébet (KSZR könyvállomány) 

   Máthé Andrea (CD-dokumentumok, DVD-dokumentumokok,) 

 

Helyismereti fotóarchiválás 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A CD-állomány bibliográfiai leírásainak javítása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

A csoportos leltárakban az állománygyarapodás rögzítése. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Horváth Tiborné (könyvek) 



 

 

   Mátrainé B. Erika (kép- és hangdokumentumok, diafilmek) 

              Kovács Erzsébet (KSZR könyvek) 

 

A szabályzatban rögzített módon építjük a kistérség raktári katalógusait: 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány) 

 

Az aprónyomtatványok feltárása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Testületi jegyzőkönyvek feldolgozása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Honismereti klub kiállításához kapcsolódó dokumentumok feldolgozása, adatbázisban való 

rögzítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Állományapasztás 

 

A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a gyűjtőköri 

módosulásoknak, az állomány tartalmi és fizikai állapotának megfelelően), alkalmi törlés (rongálás, 

elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A törlés nyomon követése a nyilvántartásokban. 

 

Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt. 

Határidő: 2020. december 

Felelős: a részlegek felelősei 

 

Az állományapasztás adminisztrációja 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a részlegek felelősei, adminisztrátor 

 

Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése a 

Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

Állománygondozás 

 

A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a jelzetek 

javítását helyben végezzük el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok 

 

Helyismereti fotók, kéziratok, aprónyomtatványok előkészítése digitalizálásra 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében köttetjük. 

Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is. 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 



 

 

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

 

2.1. Felnőtt részleg 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozat és személyi lap kitöltése 

- dokumentumkölcsönzés: könyv 

- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások figyelemmel 

kísérése 

- a prézens állomány helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel 

- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése 

- könyvtárközi kölcsönzés az ODR-ből, a Szikla lelőhely-adatbázisból, a Berzsenyi Könyvtár 

könyvtári portáljából 

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső hálózati 

forrásból 

- irodalomkutatás 

- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból 

- szkennelés 

- az internet-használat felügyelete 

- elektronikus levelezés 

- adatok letöltése és nyomtatása 

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- hírlevelek küldése  

- a lejárt tagságú olvasók adatainak kezelése a szabályzatok alapján 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

- fax-szolgáltatás 

- spirálozás 

- laminálás 

- a pénztárgép és a bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

 

Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

 

Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes 

adatbázisok, az állományfeltáró eszközök használatában. A használók segítése az 

információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

 

Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat 

regisztrálása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai  

 

A Digitális Jólét Program keretében az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a 

szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. Jelenléti ívek vezetése. 

Számítógép-használati és a digitális írástudást támogató programok szervezése felnőtteknek. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra  



 

 

    

Aktuális évfordulók megjelenítése a felnőtt részleg tárlóiban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 

Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése (Valentin-nap, nőnap, Szent Iván éj, Ivó napja, 

stb.) 

Határidő: naphoz kötött 

Felelős: a felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai 

 

Részvétel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvényein. Könyvtári kitelepülés, beiratkozási 

és kölcsönzési lehetőség biztosítása. 

Határidő: naphoz kötött 

Felelős: Horváth Tiborné  

 

Könyvajánlók készítése a felnőtt részleg gyűjteményéből havonként, alkalmanként 

könyvválogatással, a honlapon történő felhívással. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Felolvasás a Gondozóházban aktuális témákhoz kötődően. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Leselejtezett könyvek vására. 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Horvát Tiborné 

 

Könyvajánlók és programok népszerűsítése a honlapon, Facebookon. Híradás a könyvtári 

programokról a honlapon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné, Farmasi Alexandra 

 

Könyvajánlók a Gotthárd Televízióban. 

Határidő: havonta 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Olvasók születésnapi köszöntése e-mailben az adatkezelés szabályai szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Farmasi Alexandra 

 

Programok a felnőtt részlegben 2020-ban 

 

Író-olvasó találkozó Prikryl Józseffel. 

Időpont: 2020. január 30. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Könyves vakrandi Valentin nap alkalmából. 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Ölelj meg egy könyvtárost 

Határidő. 2020. március 1. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 



 

 

Népzene Sutyival – Nőnapi délután 

Határidő: 2020. március 6. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Az Internet Fiesta keretében foglalkozások szervezése középiskolásoknak és felnőtteknek 

Határidő: 2019. március 19-26. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Mit tehetünk a zöldebb Európáért? – környezetvédelmi kihívások Takács Tamás előadásában 

(Europe Direkt) közép- és általános iskolásoknak 

Határidő: 2020. március 26. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Olvasni jó! Lepjük meg egymást egy verssel! 

Határidő: 2020. április 9. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Verskavalkád a Corzo teraszán 

Határidő: 2020. április 9. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Régi idők mozijától a Pandoráig – Boros Ferenc előadása 

Határidő: 2020. április 20-24. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Édesanyai szeretet – felolvasó délelőtt a Gondozási Központ nyugdíjasainak. 

Határidő: 2020. április 29. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Az anyaszerep – Bodorkós Imre atya előadása 

Határidő: 2020. május 14. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Kiárusítás a leselejtezett könyvekből. 

Határidő: 2020. május 18-22. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Csillagászati előadás középiskolásoknak – Gothard Jenő Csillagászati Egyesület 

Határidő: 2020. szeptember 28. – október 2. 

Felelős: Horváth Tiborné 

  

Az Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek.  

Időpont: 2020. október 5-11. 

Felelős: Horváth Tiborné, Farmasi Alexandra 

 

A férfi-nő kapcsolat titkai – Sándorné Bogáth Margit szakpszichológus előadása (KSZR program) 

Határidő: 2020. október első hete 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Könyves vasárnap sok ingyenességgel.   

Időpont: 2020. október 11. 14.00-18.00 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Magos Judit előadása Deménnyel (családi program a KSZR keretében) 

Határidő: 2020. őszi szünet 



 

 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Diabétesz világnapi rendezvényen könyvajánló a színházban 

Határidő: 2020. november  

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Egészségünk érdekében – interaktív nap felnőtteknek (könyvajánló, játékos feladatok, 

gyümölcskúra) 

Határidő: 2020. november 10. 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

Karácsonyi történetek – a felolvasás a Gondozási Központban 

Határidő: 2020. december 16. 

Felelős: Horváth Tiborné 

  

A felnőtt részleg programjaihoz kapcsolódó közönségkapcsolati és marketing feladatok: 

- kör-email az olvasóknak 

- információk a honlapra és a facebookra 

- tudósítás a rendezvényekről a honlapra, az online és a nyomtatott sajtóba 

 

2.2. Hírlapolvasó és médiatár 

 

A részleg általános szolgáltatásai: 

- a média tagság nyilvántartása 

- dokumentumkölcsönzés: 

  folyóiratok 

  DVD lemezek 

  CD lemezek 

  zeneműtári könyvek 

  nemzetiségi dokumentumok 

  angol nyelvű könyvek 

- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata 

- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése 

- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, internetes forrásokból 

- irodalomkutatás 

- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből 

- nyomtatás, szkennelés 

- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

  Máthé Andrea 

 

CD-k és DVD-k rendelése, érkeztetése, feldolgozása és állománygondozás, selejtezés (saját és 

KSZR-állomány) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

A CD-állomány bibliográfiai leírásainak retrospektív javítása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 



 

 

A házi kölcsönzés a Gondozási Központban. A folyóirat- és a CD-, DVD-letét folyamatos cseréje 

kéthetenként.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése. 

Határidő: 2020. május, október 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

DVD- és CD-ajánlók elhelyezése a honlapon 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

 

Programok a Folyóirat-olvasó és médiatárban 

 

Leselejtezett dokumentumok vására a médiatárban. 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

Rendkívüli nyitva tarás a könyves vasárnapon.  

Időpont: 2020. október 11. 14.00-18.00 

Felelős: Máthé Andrea 

2.3. Különgyűjtemények  

 

Helyismereti gyűjtemény 
 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, 

gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, digitalizálása, rendelkezésre bocsátása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok 

felkutatása, megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe, Rábavidék, 

Szentgotthárd, Porabje, Önkormányzati Közlöny), egyéb nyomtatott és online forrásokban, cikk-

adatbázis építése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Horváth Tiborné  

 

A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Máthé Andrea 

 

A helyismereti jelentőségű aprónyomtatványok, fotók gyűjtése, rendszerezése, feltárása, 

előkészítése feldolgozásra, hozzáférhetővé tétele. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, kutatómunka a fotók adatainak feltárásában.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 



 

 

 

A Vasi Szemle cikkeinek retrospektív feldolgozása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Testületi jegyzőkönyvek feldolgozása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A honismereti klub működési feltételeinek biztosítása (hely, technika, adatbázisok). 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A Honismereti klub és a múzeum kiállításainak előkészítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok 

gyűjtése, őrzése, digitalizálása és feldolgozása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Az önkormányzat kiadványaihoz anyaggyűjtés, helyi intézmények rendezvényeihez anyaggyűjtés, 

digitalizálás. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Helyismereti kutatók segítése anyaggyűjtéssel, digitalizálással, a digitalizált dokumentumok 

őrzésével, hozzáférhetővé tételével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

A Honismereti Klub kiállításának előkészítése, szervezése Szentgotthárd sportjáról a Polgármesteri 

Hivatal előterében. 

Határidő: 2020. június 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Honismereti klub 

 

Részvétel a Pável Ágoston Múzeum időszaki kiállítása (Szentgotthárd jeles személyiségei) 

anyagának összegyűjtésében, a kiállítás előkészítésében. 

Határidő: 2020. június 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Honismereti klub 

 

Közreműködés a Honismereti Klub honlapján az értéktár adatbázis anyagának gyűjtésében. 

Települési értékek gyűjtése, leírása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika 

 

A települési értéktár munkájának segítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika 

 

Az Értéktár Adatbázis települési értékeinek gyarapítása (Pável Ágoston). 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az Értéktár Adatbázis települési értékeinek gyarapítása (a Pável Ágoston Múzeum). 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Gueth László 

 



 

 

A könyvtári rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

Ki tud többet a település értékeiről? – vetélkedő-sorozat felső tagozatos diákoknak 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Honismereti klub 

 

Szentgotthárd értékei a diákok szemével 

Rajzpályázat alsó tagozatos diákoknak (Rajzold le kedvenc szentgotthárdi értékedet!) 

Kedvenc értékek fotója, műalkotás vagy film róla – pályázat felső tagozatos és középiskolás 

diákoknak (Mutasd meg kedvenc szentgotthárdi értékedet fotóval/filmmel/műalkotással!) 

Határidő: 2020. április 15. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Nemzetiségi különgyűjtemények 
 

A gyűjtemény gyarapítása 

 

Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német gyűjtemény 

gyarapítására. Gyűjteménygyarapítás ajándékozás útján. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné 

 

A gyűjtemény szolgáltatása 

 

A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása: 

- dokumentumkölcsönzés 

- helyben használat 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- tájékoztatás 

- előjegyzés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea 

 

2.4. Gyermekrészleg 
 

A részleg általános szolgáltatásai 

 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozatok és a személyi lapok kezelése 

 - dokumentumkölcsönzés 

  könyv 

folyóirat 

  diafilm 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése 

- adatok letöltése és nyomtatása  

- szövegszerkesztés, nyomtatás 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 



 

 

 

Szakmai feladatok a gyermekkönyvtárban 

 

A gyermekkönyvtár gyűjteményének gyarapítás: rendelés, érkeztetés, feldolgozás, rendelkezésre 

bocsátás (könyvek, diafilmek) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Az interaktív honlap híreinek közzététele a gyermekrészlegről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár gyűjteményéből, új 

beszerzéseiről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Évfordulók figyelése, plakátok, asztali díszek készítése ünnepekkel, hagyományokkal, 

évfordulókkal kapcsolatban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Kapcsolattartása a térség pedagógusaival, az EFI-vel, foglalkozások, közös programok szervezése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasásnépszerűsítő és gyermekkönyvtári programok szervezése 

 

Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, diavetítések szervezése, kézműves 

foglalkozások tartása óvodás és alsó tagozatos csoportoknak ünnepekhez kapcsolódóan. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Olvasásnépszerűsítő foglalkozás-sorozatok szervezése óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Kulturális programok a gyermekkönyvtárban 

 

Mesedélelőtt óvodásoknak, könyvtárhasználati foglalkozás alsósoknak 

Határidő: 2020. január 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

A téli ünnepkörrel kapcsolatos foglalkozások óvodásoknak, alsósoknak 

Határidő: 2020. február 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Internet Fiesta: könyvtári látogatás virtuálisan. Foglalkozások alsó tagozatosoknak. 

Határidő: 2020. március 19-26. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

33 szerelmi háromszög a történelemben – Hahner Péter előadása középiskolásoknak (KSZR 

program) 

Határidő: 2020. március  

Felelős: Molnár Piroska 



 

 

 

Költészet napi zenés délelőtt óvodásoknak. 

Határidő: 2020. április 11. 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Mondj nemet az iskolai erőszakra – Balázsfalvi Gusztávné előadása felső tagozatosoknak 

Határidő: 2020. április 20-24. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Az Ákom-Bákom Bábcsoport előadása óvodásoknak és alsósoknak Csizmás kandúr (KSZR 

program) 

Határidő: 2020. május utolsó hete 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Olvasótábor szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 

összeállítása, lebonyolítása.  

Témája: Kísérletezz velünk! Kirándulás Mosonmagyaróvárra a Futura élményközpontba 

Időpontja: 2020. június 22-26. 

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina 

 

Védd az állatokat táblajáték Az én könyvtáram projekt keretében 

Határidő: 2020. június 22-26. 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

A Mesebolt Bábszínház mesejátéka (Holle anyó) a könyves vasárnapon (NKA program). 

Időpontja: 2020. október 11. 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

Verslábaló – foglalkozás-sorozat Az én könyvtáram projekt keretében középiskolásoknak 

Határidő: 2020. október-november 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Író-olvasó találkozó Varró Dániellel alsósoknak (KSZR program) 

Határidő: 2020. november 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

 

Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi és a kistérségi diákok 

részvételével. 

Időpont: 20120. november 13. (alsó tagozat), 20. (felső tagozat), 27. (középiskolások)  

Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Molnár Piroska 

 

A téli ünnepkörrel kapcsolatos foglalkozások óvodásoknak, alsósoknak 

Határidő: 2020. december 

Felelős: Hegedüsné B. Krisztina 

 

 

3. Fiókkönyvtári feladatok 

 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 
 

Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu 

Olvasószolgálat és tájékoztatás 

- beiratkozás, adatkezelési nyilatkozatok, személyi lapok kezelése 

- dokumentumkölcsönzés: 

  könyvek 



 

 

  DVD lemezek 

  CD-lemezek 

  diafilmek 

- a prézens állomány helyben használatának segítése 

- előjegyzés felvétele 

- irodalomkutatás 

- tájékoztatás 

- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe 

- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése 

- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból 

- a kölcsönzési határidők nyilvántartása 

- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Gyűjteményalakítás  és -feltárás: 

 

A fiókönyvtári gyűjteménybe könyvrendelés, érkeztetés. A beszerzett dokumentumok feldolgozása, 

jelzetelése, vonalkóddal való ellátása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Kulturális feladatok a fiókkönyvtárakban 

 

- mesefoglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak 

- kézműves foglalkozások minden korosztálynak 

- ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, programok szervezése minden korosztály számára 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

Közös programok szervezése a városrészi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

 

Kulturális programok a fiókkönyvtárakban 

 

Farkasfa 

Farsang (2020.02.15.) 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2020. 04. 11..) 

Gyereknapi foglalkozás (2019.05. 30.) 

Idősek napja (2020.10.10.) 

Mikulásváró műsor (2020.12.05.) 

Mézeskalácsdíszítés (2020.12.19.) 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

Rábatótfalu 

Mikulásváró műsor (2020.12.06.) 

Felelős: Bedi Beatrix 

 

Rábafüzes 



 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás (2020.04.03.) 

Gyereknapi foglalkozás (2020.05.29.) 

Német olvasótábor (2020.07.06. – 07.10.) 

Mikulásváró műsor (2020.12.04.) 

Mézeskalácsdíszítés (2020.12.18.) 

Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska 

 

 

III. KSZR feladatok 

 

Hálózati gondozás 

 

A szentgotthárdi kistérségben 14 településen működik könyvtári szolgáltatóhely. A Berzsenyi 

Könyvtárral kötött megállapodás alapján szolgáltatás-közvetítést végzünk ezeknek a 

könyvtáraknak. Feladatunk e könyvtárak dokumentumokkal, információval való ellátása, 

módszertani segítése. A következő feladatok elvégzéséről gondoskodunk: 

- állománygyarapítás 

- állományba vétel 

- katalogizálás 

- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele 

- egyedi naplók vezetése 

- állományapasztás 

- átadó leltárak 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Állománygyarapítás, katalogizálás 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása a vidéki 

könyvtárosok javaslatainak figyelembevételével: 

Az állománygyarapítás területei: 

- a törzsállomány gyarapítása 

- csereállomány beszerzése: 

- könyvek 

- DVD-dokumentumok 

Határidő: KSZR-finanszírozás alapján 

Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Máthé Andrea (DVD) 

 

A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltatóhelyek között. 

Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek) 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése, a 

cserék nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek) 

   Máthé Andrea (DVD-dokumentumok) 

 

Átadó leltárak a községi könyvtárakban. 

Apátistvánfalva: 

Határidő: 2020. január 

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

Gasztony: 

Határidő: 2020. január 



 

 

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

Könyvtárköltöztetés 

Rönök: 

Határidő: 2020. február 

Felelős: Kovács Erzsébet 

Állományellenőrzés 

Felsőszölnök: 

Határidő: 2020. április 

Felelős: Kovács Erzsébet 

Rábagyarmat: 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Községi könyvtárosok bevonása az Összefogás a könyvtárakért országos programsorozatba. 

Határidő: 2020. október 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára saját 

gyűjteményből 4 hét határidőre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Az interaktív honlap tartalmának frissítése a kistérségről. Az új honlaphoz információk, adatok 

szolgáltatása. A községi könyvtárakról készült információk, fotók frissítése. Tudósítás az 

eseményeikről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet, Csilinkó Gábor 

 

Kapcsolat a KSZR könyvtárakkal és településekkel 

 

Az ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a kistérségi könyvtárosokkal, polgármesterekkel.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

 

Éves statisztikai adatszolgáltatás a 2019. évről a Berzsenyi Könyvtárnak. 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Statisztikai adatgyűjtés, adatszolgáltatás. A munkanaplók ellenőrzése, őrzése. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségben a foglalkozások jelenléti íveinek összegyűjtése, továbbítása a Berzsenyi 

Könyvtárba. 

Határidő: havonta 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi kézműves foglalkozások anyagigényének összegyűjtése, kérésre megrendelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

Nyomtatványok beszerzése a községi könyvtáraknak a KSZR keretből. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet  

 



 

 

A kistérségi szolgáltatóhelyek kulturális programjainak nyomon követése, a könyvtárosok segítése 

a programválasztásban. 

Határidő: 2020. január 20. 

Felelős: Kovács Erzsébet 

 

A kistérségi nevelési-oktatási intézmények bevonása a könyvtárunk által szervezett programokba: 

olvasótáborok, versenyek, könyvtárhasználati órák, szakkörök. 

Határidő: folyamatos, rendezvényhez kötött 

Felelős: Kovács Erzsébet, Molnár Piroska 

 

Kapcsolat a Berzsenyi Könyvtárral 

 

A számlák, teljesítésigazolások továbbítása a KSZR keretében a Berzsenyi Könyvtárnak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea 

 

Rendezvények, kulturális programok kiajánlása a kistérségnek 

 

A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre: 

- olvasótábor meghirdetése 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre 

- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kovács Erzsébet 

   Molnár Piroska 

 

 

 

 

IV. Pável Ágoston Múzeum 
 

1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása 

 

Technikai feladatok a múzeumban 

 

Az időszaki kiállítás új installációinak és üveges tárlójának elkészíttetése. 

Határidő: 2020. május 

Felelős: Molnár Piroska 

 

A múzeumban az informatikai eszközök karbantartása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska, Csilinkó Gábor 

 

A korlátlift karbantartás 

a a Lifttechnikával kötött szerződés alapján. 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Szabó Istvánné, Gueth László 

 

Személyzet 

 

A Pável Ágoston Múzeum feladatainak ellátásához személyzet biztosítása 

Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő kinevezett közalkalmazott 

Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási díjas 

Múzeumpedagógus: 1 fő egyetemi végzettségű bölcsész, múzeumpedagógus 



 

 

 

2.  Szakmai feladatok 

 

Tárlatvezetés, a látogatók kalauzolása (magyar, német és szlovén nyelven) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné, Gueth László 

 

Részvétel a Kubinyi program 2019. évi pályázatának megvalósításában. 

Kiállítási katalógus készítése három nyelven  

Határidő: 2020. május 30. 

Felelős: Molnár Piroska 

Munkafüzet készítése a szentgotthárdi csata kiállításához. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Molnár Piroska 

 

Az NKA-pályázatban vállalt feladatok megvalósítása:  

kiállítás-ismertető három nyelven az ipartörténeti kiállításhoz 

foglalkoztató feladatlapok készítése az ipartörténeti kiállításhoz 

Határidő: 2020. április 20. 

Felelős: Gueth László 

 

3. Kiállítások 

 

Időszaki kiállítás megnyitása a múzeumban. 

Időpont: 2020. június 19. 

Felelős: Molnár Piroska, Honismereti Klub 

 

Új időszaki kiállítás a Polgármesteri Hivatal előterében Szentgotthárd sportjáról. 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Gueth László, Honismereti Klub 

 

4. Múzeumpedagógiai feladatok 2020-ban 

 

4.1. Múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése-tartása óvodás, általános iskolai és középiskolás 

csoportok részére, nevelési-oktatási intézmények bevonása. 

 

4.2. Múzeumlátogatások szervezése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás oktatási intézményekkel. 

 

4.3. Múzeumi, múzeumpedagógiai, történelmi konferenciákon való részvétel 

 4.3.1. A múzeum működésének és múzeumpedagógiai eszközeinek bemutatása 

 

4.4. Honlapkezelés 

 4.4.1. A múzeum honlapjának kezelése magyar és német nyelven, múzeumi hírek, 

események közzététele 

 4.4.2. A múzeum facebook oldalának kezelése: az előbb említetteken túl a Rábavidékhez 

köthető jeles napok népszokásainak leírása, Szentgotthárd nevezetességeinek, jeles évfordulóinak 

közzététele 

 

4.5. Terepasztal-bemutató 

 4.5.1. Szentgotthárdi felső tagozatos és gimnazista diákoknak az 1664-es szentgotthárdi 

csatáról szóló terepasztal bemutatása, az eseményekről kvíz kérdések feltétele 

 4.5.2. Hadiösvény-játék népszerűsítése: a játékot kipróbálóknak különböző, a szentgotthárdi 

csatához köthető helyszínek felkeresése egy megadott játékszabály által, majd a terepasztalon a 

játék befejezése 



 

 

 4.5.3. „Csatára fel!” nevű társasjáték, és a kiállításhoz kapcsolódó puzzle-k, képkirakók 

népszerűsítése a felső tagozatos, gimnazista diákok körében 

 

4.6. Múzeumhoz kapcsolódó tematikus programok szervezése (Múzeumi éjszaka, múzeumi 

világnap stb.) 

 

4.7. Együttműködés civil szervezetekkel, társadalmi egyesületekkel 

 

4.8. A múzeum látogatói statisztikájának vezetése, év végi összesítése 

 

Határidő: alkalmanként 

Felelős: Gueth László 

 

5. Programok a múzeumban 

 

Február 

- múzeumpedagógiai foglalkozás a III. Béla szakközépiskola és szakgimnázium tanulói 

részére 

- farsangi foglalkozás szervezése a SZEOB Játékvár Óvoda óvodásai részére 

 

Március 

- a kiállítási tárgyak revíziója (Savaria Múzeum munkatársaival) 

Április 

- a virágvasárnapi Pável Ágoston emlékséta résztvevőinek fogadása (2020. április 5.) 

- részvétel a májusi Gotthárd-vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában 

- túravezetés a Schlössl-hegyre, előadás tartása diákok részére a szentgotthárdi csatáról (2020. 

április 15.) 

Május 

- Gotthárd-vetélkedő (május 5.) 

- múzeumok világnapja, részvétel a budapesti múzeumok majálisán 

- az ipartörténeti kiállításhoz készült foglalkoztató munkafüzet bemutatása 

Június 

-  „Múzeumok éjszakája” programsorozathoz kapcsolódva egész estés nyitva tartás a 

múzeumban (2020. június 26.) 

Szeptember 

- múzeumpedagógiai évnyitó konferencián való részvéte 

Október 

- a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan program szervezése (amennyiben 

megrendezésre kerül) 

- múzeumpedagógiai foglalkozások népismeret és ipartörténet kategóriában óvodások, 

iskolások számára 

November 

- a szentgotthárdi csatához készült múzeumpedagógiai munkafüzet bemutatása kipróbálása 

- foglalkozások az őszi népszokások témakörben 

December 

- múzeumpedagógiai foglalkozások az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kötődve 

Határidő: alkalomhoz kötött 

Felelős: Gueth László 

 

6. Adminisztrációs és ügyviteli teendők 

 

A bevételek kezelése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné 

 



 

 

Nyilvántartások vezetése (látogatottság, tűzvédelmi, hőmérséklet és páratartalom) 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szabó Istvánné, Gueth László 

 

Éves statisztikai jelentés készítése 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Molnár Piroska, Gueth László 

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 

Összeállította: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv 

(2018-2022) módosítása és 2020. évi Beiskolázási terv jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az intézmény továbbképzési tervének módosítását és az éves beiskolázási tervét hagyja jóvá.  

 

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. ( XII. 12. ) EMMI rendelet 2.§-4.§ 

kimondja: a kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és 

az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében  ötévenként képzési tervet, valamint minden 

naptári évre beiskolázási tervet készít. A kulturális intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális 

szakemberek képzésének kezdő és befejező időpontját. 

 

I. A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk megújítása 

érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben vesznek részt. A 

képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és szükség esetén évente 

március 31-ig felül kell vizsgálni.  

Az öt évre szóló (2018- 2022) tervet a Képviselő-testület a 127/2018. sz. határozatával fogadta el. A 

képzési tervnek öt évre vonatkozóan tartalmaznia kell a továbbképzésben részt vevők nevét, 

munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,  a képzés típusát, tervezett 

ütemezését, valamint  a kulturális intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indokolását. 

A terv módosítására azért van szükség, mert az egyik továbbképzés (a korszerű helyismereti munka 

alapjai című) a tervezettnél korábban indul és szeretnék az ingyenes oktatást igénybe venni. 

 

II. A kulturális intézmény vezetője az adott naptári évre vonatkozó beiskolázási tervet az ötéves 

képzési terv alapján minden év március 31-ig készíti el.  A beiskolázási tervnek adott naptári évre 

tartalmaznia kell: 

a) a továbbképzésben részt vevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, 

szakképzettségét, 

b) a képzés típusát, óraszámát, 

c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját, 

d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,  

e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb költségeinek összegét, valamint a 

költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolatát, valamint 

f) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét. 

 

Mint ismeretes 2009-ben megszűnt a továbbképzés költségvetési normatív támogatása, és ez azóta 

sem módosult. A továbbképzéseket az intézmény igazgatója úgy próbálja szervezni, hogy 

elsősorban ingyenes képzéseket keres, amennyiben ez nem megvalósítható, úgy az intézmény 

éves költségvetésében tervezett összeg áll a továbbképzések fedezetére. (Esetleg pályázati 

forrás.) 



 

 

 

Az 5 évre szóló továbbképzési terv módosítása és az az alapján készült 2020. évre szóló 

beiskolázási terv az 1. sz. Mellékletben található. 

 

A továbbképzési terv és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltató beszerezte a 

Közalkalmazotti Képviselő egyetértő véleményét is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2018-

2022. évre szóló továbbképzési terv módosítását, valamint a 2020. évi beiskolázási tervét 

megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum Továbbképzési Tervének módosítását és a 2020. évre szóló beiskolázási tervét az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete alapján jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 

……………………………..…………….... 

Határidő  : azonnal 

Felelős    : Molnár Piroska igazgató  

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 

    

                                                                                                                                                          

                                                                                                   Dr. Gábor László 

                                                         Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte 

 

Dr. Dancsecs Zsolt   

jegyző 



 

 

1. sz. melléklet 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati 

terve, az elmúlt év tapasztalatai.  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Testvérvárosi kapcsolatok: 

 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén ismét megtervezzük a testvérvárosi találkozókat, s 

ezt egy külön dokumentumba, a külkapcsolati tervbe foglaljuk.  

 

Szentgotthárdnak jelenleg nyolc testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), Petrilla 

(Románia - Erdély), Dilovasi (Törökország), Tarvisio (Olaszország), Walldürn (Németország), 

Izola (Szlovénia), Lendva (Szlovénia) legújabb testvértelepülésünk pedig Szépvíz (Románia). Ez 

utóbbi négy településsel tartjuk leginkább a kapcsolatot. Petrillával nem élő a kapcsolat - elsősorban 

a nagy távolsággal magyarázható a kapcsolatok elsorvadása, de hasonló a helyzet Dilovasival is, 

illetve Tarvisióval leginkább a gimnáziumi sí táborokon keresztül van még együttműködés.  

 

Külkapcsolati vonatkozású események 2019-ben: 

 

 Január 

 Egyeztetések folytak a szlovén főkonzullal, Dr. Boris Jesih úrral, valamint szlovéniai 

vállalkozókkal. 

 Bemutatkozó látogatást tett önkormányzatunknál James Kirages, az Allison 

Transmission Kft. újonnan kinevezett ügyvezetője.  

 Február 

 További megbeszélések zajlottak Dr. Boris Jesih főkonzul úrral és potenciális 

szlovén befektetőkkel.  

 Vas Megye Önkormányzatának meghívására Győrváron megrendezett VI. 

Gasztronómiai Fesztiválra érkező kínai küldöttség tagjai városunkba is ellátogattak. 

A delegáció tagjai turisztikai szakemberek voltak, a Guangxi Tengerentúli Utazási 

Szolgáltatási Kft. vezérigazgatója, illetve vezetősége érkezett hozzánk. 

 Március 

 Háromoldalú Együttműködési Paktum ünnepélyes aláírása történt meg 2019. 

március 7-én az ausztriai Hartbergben. Az osztrák-szlovén-magyar partnereket 

megkötött paktum célja a regionális együttműködések javítása és a partnerség 

szerepének megerősítése a három ország vonatkozásában, illetve ugyancsak kiemelt 

prioritásként jelenik majd meg a városmarketing és a városi védjegy témaköre is. A 

City Cooperation II nevű pályázat 24 város együttműködésével valósul meg annak 

érdekében, hogy erős, egységes városszövetségi hálózat alakulhasson ki a térségben. 

Szentgotthárd egy erős és vonzó városprofil kidolgozását, megerősítését és 

továbbfejlesztését tűzte ki célul a határon átnyúló projekt keretében, mely az év 

második felében meg is valósult.  

 A Toplicén megrendezett Szlovén-Magyar Gazdasági Fórumon a MURABA ETT 

képviselte a várost.  

 Az európai területi társulások országos műhely és szakmai konferenciáját március 

28-án a Hotel Lipában tartották meg. A kétnapos konferencia lehetőséget nyújtott az 



 

 

európai területi társulások közti szakmai tapasztalatcserékre, illetve előadások 

keretében fejlesztési és továbblépési lehetőségekről is szó esett. 

 Április 

 Részt vettünk a Businesspark Heiligenkreuz Gmbh. soron következő taggyűlésén. 

 Bécsben az árvízvédelmi készültség tárgyában folytak egyeztetések.  

 

 Május 

 Labritz Béla alpolgármester, Kovács Márta és Dr. Haragh László bizottsági elnökök, 

Hrabovszky-Orth Katinka, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője, valamint 

egy 6 tagú fúvós együttes képviselte városunkat az Európa fesztiválon a 

németországi testvérvárosunkban, Walldürnben.  

 Nemzetközi Határtalálkozón vettünk részt a Hármashatárkőnél. 

 A heiligenkreuzi apátságból érkeztek Szentgotthárdra zarándokok.  

 Egy fotókiállításra érkező japán csoportot fogadtunk a hivatalban.  

 Június 

 A Takács Jenő AMI szervezésében Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekari Találkozóra 

került sor, amelynek megvalósulását a külkapcsolati keretből támogatta az 

Önkormányzat.  

 Az Interreg SI-HU Együttműködési Program keretében Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, Lendva Város Önkormányzata a muraszombati PRAK TV AS 

céggel konzorciumban 2019. június 18-án pályázatot nyújtott be, melynek célja volt, 

hogy a magyar-szlovén határ menti régióban szorosabbra vonja az intézményi 

együttműködést az éghajlatváltozás okozta negatív környezeti hatásokra való 

felkészülés terén. Több egyeztetést követően az együttműködési dokumentumokat 

Hivatalunkban a konzorciumvezető muraszombati PRAK TV AS cég képviselője, 

Simon Balažic jelenlétében írtuk alá. 

 Július 

 Képviseltettük magunkat a RaabSTAT projekt ünnepélyes nyitórendezvényén a 

Hotel Lipában.   

 A Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusán az 57. AGRA Nemzetközi 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari vásárt bemutató sajtótájékoztatón is részt vettünk.  

 A németországi testvérvárosunkból, Walldürnből érkezett egy delegáció a 

Szentgotthárdi Történelmi Napokra, akik több programon is részt vettek itt 

tartózkodásuk alatt.  

 

 

 

 Augusztus 

 Tavaly 18. alkalommal adott otthont a Nemzetközi Művésztelepnek Szentgotthárd. 

Egy héten át neves európai művészeket látott vendégül a város, valamint a 

Magyarországi Szlovének Szövetsége. 

 A MURABA ETT-vel Lendván egyeztettünk a MURABA stratégia megalkotásával 

kapcsolatban.   

 Szeptember  

 Mogersdorfaban az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 

keretében megvalósuló „3Határlos” projekt nyitórendezvényén is részt vettünk.  

 Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság újonnan kinevezett szentgotthárdi 

főkonzulja látogatott Hivatalunkba, valamint főkonzuli megbízatásának megkezdése 

alkalmából megrendezett fogadáson is tiszteletünket tettük.  

 Október 

 Bécsben a Collegium Hungaricumban Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs: „A 

szentgotthárdi csata és a vasvári béke – Oszmán terjeszkedés – európai összefogás” 

c. könyv bemutatóján vettünk részt. Tökmagolajat, tökmagkrémet, különböző 



 

 

sajtokat és lekvárokat, gotthárdi kétkilós kenyeret és vasvári finomságokat is 

kóstolhatott a hallgatóság a rendezvényt követő kötetlen beszélgetés alatt. 

 Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program City Cooperation II. ATHU 018 

projektje keretében megrendezett sajtónyilvános MOBIL Zárókonferenciának a 

Refektórium adott otthont.  

 November 

 A MURABA ETT stratégiaalkotási folyamatának 2. konferenciáján vettünk részt.  

 A 18. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep alkotásait mutatták be a Szlovén 

Kulturális és Információs Központ kiállító-termében. A kiállítás megnyitása előtt, a 

Várkertben bemutattuk Robert Jurak: Rabarica című szobrát, amelyet még nyáron 

készített a művésztelepen. 

 A Takács Jenő AMI és a Jennersdorfi Zeneiskola tanári koncertjének a Refektórium 

adott otthont, a program megvalósulását pedig a polgármesteri keretből támogattuk.  

 A St. Gotthard Spa&Wellness Fürdőben tartották a „3 Határlos” projekt 

tájékoztatóját, ahol önkormányzatunk is képviseltette magát.  

 A 2019. évi III. ETT Műhely találkozón is részt vettünk, amelyre az UNESCO 

világörökségi helyszínként számon tartott magyar palóc faluban, Hollókőn került 

sor. 

 December 

 A MURABA ETT szervezésében Szentgotthárd és Lendva lakosai, munkahelyi 

közösségei és Kétvölgy Településért Egyesület tagjai határon átnyúló projekt 

keretében terepasztalt készítettek 37 mézeskalács házikóból. A MURABA ETT az 

adventi készülődés jegyében arra kérte a belvárosi üzletvezetőket, iskolákat, civil 

szervezeteket, városunk munkahelyi közösségeit és baráti köreit, hogy készítsék el 

kedvenc szentgotthárdi épületeiket mézeskalácsból, melyekből várost építenek és 

egy Lendvával közös kiállításon mutatták be őket. 

 

 

MOTIVAGE” címmel a MURABA Európai Területi Társulás nyújtott be pályázatot az INTERREG 

Szlovénia-Magyarország együttműködési program keretében. A projekt átfogó célja egy határon 

átnyúló idősbarát régió fejlesztése Lendva és Szentgotthárd térségének időskorúakkal foglalkozó 

szervezetei között, hosszú távú együttműködés kialakításán keresztül. Az együttműködés elősegíti 

az idősebb korosztályok egészségmegőrzését, önálló életvitelét és aktív társadalmi szerepvállalását. 

A projekt specifikus céljai: idősbarát közszolgáltatások stratégiai kereteinek kialakítása; 

egészségügyi prevenciós és otthoni segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása; időskorúak aktív 

társadalmi és gazdasági szerepvállalásának növelése. Szentgotthárd és térsége szempontjából 

kiemelkedően fontos projektelem a Városi Gondozási Központ által működtetett jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás több mint 13 éves készülékeinek új, kétirányú kommunikációra is alkalmas 

karórákra történő cseréje, melyek már követni is tudják az ellátott egészségi állapotát. Ez a projekt 

nyert, idén megindul a megvalósítás.  

 

Egy másik, az Önkormányzat által Lendva városával közösen benyújtott, a MURABA 

koordinálásában tervezett pályázat célja a modernkori vértanúság emlékezetére tervezett 

szentgotthárdi látogatóközpont megalapozása volt. A tervek szerint kutatás és konferencia dolgozta 

volna fel a vértanúk történetét, az események hatását, ezek között kiemelten boldog Brenner János 

atya vértanúságát, a projektbe bevont partnerek útján több országban is megismertetve történetét-

alakját. Ifjúsági „csere” program is megvalósult volna, továbbá egy olyan mozgatható kiállítás, 

amely aztán több településen is bemutathatta volna a projekt eredményeit. Ez a pályázattavaly nem 

nyert, de kisebb módosításokkal újra benyújtottuk idén januárban. Az „El nem mondott történetek” 

projektet pozitív elbírálás esetén MURABA ETT koordinálja majd.  

 



 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy elsősorban az önkormányzat által koordinált, vagy szervezésében, 

részvételével illetve támogatásával megvalósuló külkapcsolati vonatkozású eseményekre, 

megbeszélésekre építjük a beszámolónkat, de természetesen a hivatalos, protokoll kapcsolatokon túl 

intézményeink és a városban működő civil szervezetek is aktívan kiveszik részüket – ki-ki a saját 

területén – a kapcsolatok ápolásából.  

 

A 2020. évi tervek 

 

A „hagyományos” területeken túl (iskolák közötti kapcsolatok, sítáborok, szentgotthárdi sportolók 

külföldi versenyei, sportrendezvényeken való részvétel, stb.) mellett idén is több olyan esemény 

lesz, amelynek külkapcsolati vonatkozása van.  

 

Javaslatunkat az Önkormányzat 2020. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi külkapcsolati 

tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint az 

Önkormányzat 2020. évi külkapcsolati tervét elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2020. február 11. 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2020. évi külkapcsolati terve 

 

 

I. Testvérvárosi kapcsolataink ápolása 

 

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. Célunk, 

hogy együttműködéseinkben az intézményeink, polgáraink, civil szervezeteink közötti 

kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat már mindegyik élő testvérvárosi 

kapcsolatunknál elindult. Szükséges azonban az önkormányzati szintű kapcsolatok ápolásához az is, 

hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok énekkarok vagy a kézilabdázó diákjaink stb. – 

mindig elkísérje a Képviselő-testületünk legalább egy tagja is. Ugyanígy a meghívott külföldi 

partnerek fogadásánál fontos, hogy Önkormányzatunk képviselőjével is találkozzanak vendégeink.  

 

A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2020. évre: 

 

FOGADÁS 

Város Meghívott Felelős / 

partner 

Esemény Időpont Várható költség 

Szentgotthárd 

Dilovasi korábbi 

polgármester és 

felesége 

Önkormányzat 
Nincs 

eseményhez kötve 

2020. 

március 
150.000,- 

Szentgotthárd 

testvérvárosok 

(Szépvíz, 

Walldürn, 

Lendva, Izola, 

Dilovasi) 

PKKE, 

Önkormányzat, 

TDM 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok  

2020. 

július 31. – 

augusztus 

2.  

1.100.000,- 

KIUTAZÁS 

Város Felelős / partner Esemény Időpont Várható költség 

Walldürn 
TDM, Gotthárd-Therm Kft., 

PKKE, Önkormányzat 

Fény és 

virágfesztivál 

2020. 

május  
350.000,-  

Szépvíz Önkormányzat Káposztafesztivál 
2020. 

október  
500.000,-  

 

Várható költségek:  

 

 Idén márciusra meghívjuk Dilovasi korábbi polgármesterét és feleségét. Ehhez kapcsolódó 

költségek a szállás, ellátás, ajándékok és a tolmács díja. Ennek várható költsége kb. 

150.000,- Ft.  

 

 A Szentgotthárdi Történelmi Napokkal kapcsolatos költségek attól függnek, hogy hány 

testvérvárosi küldöttséget hívunk meg, de a korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a 

várható kiadás 800.000,- és 1.100.000,- Ft közé tehető. Ebbe a költségbe Szépvíz 

látogatását nem kell beleszámítani abban az esetben, ha a Bethlen Gábor Alaphoz 

benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesül.  

 



 

 

 A walldürni kiutazáshoz az ajándékok árát kell kalkulálnunk, illetve egy kisbusz bérleti 

díját / tankolását. Erre nagyságrendileg 250-300.000,- Ft körüli összeggel számolhatunk. 

 

 A szépvízi látogatáshoz némi ajándékkal kell számolni, erre összesen max. 100.000,- Ft-tal 

kell kalkulálnunk. A kiutazás hivatali autóval / autókkal megoldható (a Hivatal költségvetése 

terhére), azonban ha kulturális csoportot is szeretnék vinni a Káposztafesztiválra, akkor egy 

kisbuszt még bérelnünk kell. Ennek költsége 400-500.000,- Ft között mozog. Ez egyúttal azt 

jelenti, hogy ha a fenti esetekben maximálisan számított összegekkel számolunk, akkor kb. 

800.000,- Ft-ot más forrásból kell biztosítanunk.  

 

A tervet rugalmasan kell kezelnünk, partnereink aktivitása, programja is befolyásolja a 

megvalósulást. A költségvetésben rendelkezésre álló 1.500.000,- Ft-os külkapcsolati keretet 

(amelyből a szépvízi delegáció látogatására és Böllérfesztiválon való részvételre 

felhasználtunk 186.771,- Ft-ot, így valójában a még rendelkezésre álló keret 1.313.229,- 

Ft) a fenti kalkulációk alapján nem elegendő. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok is azt 

mutatják, hogy ezek az éve elején számolt összegek emelkedhetnek, de akár csökkenhetnek is 

annak függvényében, hogy hányan, hány napra ékeznek, elmarad-e egy látogatás, stb. 

   

II. Határ menti kapcsolatok ápolása 

 

Tartani kell a kapcsolatot Szentgotthárd szlovén és osztrák szomszédjaival, azért, hogy további 

munkakapcsolatok is kialakuljanak ezekkel a településekkel. Különösen ilyenek Ausztriában 

Mogersdorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf; Szlovéniában Muraszombat, Grad, Lendva. A cél, hogy a 

kapcsolat továbbfejleszthető legyen, elsősorban a kultúra és az idegenforgalom irányába.  

 

FOGADÁS 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd zarándokok 

PKKE, 

Önkormányzat, 

Keresztény 

Megmozdulásokért 

Egyesület Sztg. 

1Úton 

Nemzetközi 

Zarándoknap 

2020. augusztus 

15. 

 

III. Civil kapcsolatok 

 

Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a rendelkezésére álló 1.500.000,- Ft-os keretből 

gazdálkodhat (mely keretet azonban nem csak a külkapcsolatokra használhat fel). Civil 

partnereinknek, intézményeinknek a rendezvényeket megelőzően kell a Bizottság felé kérelemmel 

fordulniuk a konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó tervezett költségvetését 

is be kell mutatniuk.  

A civil szervezetek 2020-ban a Civil Alapból is kérhetnek támogatást külkapcsolataik építésére 

illetve ápolására. 

 

IV. Határon átnyúló projektek 

 

A külkapcsolataink fejlesztéséhez hozzátartoznak a határon átnyúló, külföldi partnerekkel 

megvalósított pályázati projektek is. Az elmúlt időszakban is több ilyen projektben (AT-HU, SI-HU 

INTERREG) és együttműködésben (24 Város Szövetsége) volt Szentgotthárd együttműködő 



 

 

partner. A jövőben is ösztönözni kell az ilyen típusú kapcsolatok létrejöttét, illetve fenntartását. 

Ezen a területen a Szentgotthárd Város Önkormányzata alapító tagságával létrejött, határon átnyúló 

működési területű MURABA Európai Területi Társulásnak és az általa megvalósított nemzetközi 

projekteknek kiemelt szerepe van. 

A „MOTIVAGE” címmel benyújtott és nyertes pályázat megvalósítása az INTERREG Szlovénia-

Magyarország együttműködési program keretében idén megindul, jelzőrendszeres gépek beszerzése 

történik meg.  

Idén sor kerül a MURABA stratégiájának elfogadására is.   

 

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2020. sz. határozatával fogadta el. 

 

Szentgotthárd, 2020. február 26.    

 

 

 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Közterület elnevezése  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

ELŐZMÉNYEK: 

A Vas megyei Kormányhivataltól még2019-ben kaptuk az 1. számú melléklet szerinti törvényességi 

felhívást melyben ez áv február 29-ig kaptunk határidőt a levél szerint törvénysértő közterület 

elnevezések megváltoztatására. A „Sallai Imre”, „Rózsa Ferenc” és a „Kilián” utcákról van szó.  

 

A levél szerint a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a 

továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) bekezdése alapján közterület  nem viselheti olyan személy nevét, aki 

a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 

fenntartásában részt vett.  

 

TEENDŐK: 

A MTA ebben a kérdéskörben ezt írja: 

Rózsa Ferenc: „Kommunista építészmérnök, újságíró (1906–1942). Az illegális kommunista 

mozgalom egyik központi szervező egyénisége. 1942 júniusában letartóztatták, a börtönben halt 

meg. Neve közterület vagy közintézmény elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint XX. 

századi önkényuralmi politikai rendszerhez kapcsolható.  

 

Sallai Imre: „Kommunista magántisztviselő (1897–1937). Részt vett a Kommunisták 

Magyarországi Pártja megalakításában, a Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosságon 

dolgozott. Az 1920-as években Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931-ben 

illegális pártmunkára hazatért, 1932 júliusában letartóztatták és egy rögtönítélő bíróság ítélete 

alapján kivégezték. Neve a vele egyidőben kivégzett Fürst Sándoréval együtt a kommunista 

ellenállás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható 

 

Kilián György: „Eredetileg lakatos (1907–1943). 1927-től az Egyesült Izzógyárban dolgozott, ahol 

illegális kommunista lapot (Vörös Tungsram) szerkesztett. Ezután lett a mozgalom ismert tagja; az 

ausztriai kommunista ifjúmunkás kongresszuson ő képviselte a fiatal, kommunista magyar 

vasasokat. 1930–31-ben Moszkvában pártiskolai képzést kapott, majd hazatérve az Ifjú proletár 

című kommunista periodika szerkesztője. 1932-ben letartóztatták, egy évi börtönbüntetésre ítélték, 

majd rendőri megfigyelés alá került. Ez elől Moszkvába menekült, ahol katonai kiképzést kapott, 

majd a második világháborúban ejtőernyős partizánként harcolt a németek ellen. Egy 

lengyelországi bevetés során nyoma veszett, további sorsáról nincs tudomásunk. 1945 után számos 

intézményt – például az 1956-os forradalom egyik fontos helyszínét, a korábbi Mária Terézia 

laktanyát – neveztek el róla. Mivel az 1945 utáni önkényuralmi rendszer megalapozásában közvetve 



 

 

részt vett és 1948 után a legünnepeltebb partizán-mártírok közé tartozott, a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 14. § (2) bekezdése alapján róla közterület nem nevezhető el” 

 

A történelmi visszatekintés a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját tartalmazza ebben a 

kérdésben. Közterületek elnevezése során mindig beleütközünk abba a problémába, hogy az 

ezekben az utcákban élőkre milyen terheket rakunk azzal, hogy mostantól minden okmányukat le 

kell cserélniük, minden nyilvántartásban a banktól a nyugdíjfolyósítóig minden létező helyen át kell 

vezettetniük lakcímük megváltozását. Ez természetesen nem egyszerű folyamat, nem is csoda, hogy 

ilyen esetekben gyakran lehet a részükről elemi felháborodást tapasztalni.  

Érdekességként ilyen olvasható például a következő linkre kattintva:  

https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/ragaszkodnak-sallaihoz-a-petofitelepi-lakosok-ujra-a-

kozgyules-napirendjen-a-kommunista-utcanevek-lecserelese-1428508/  

 

Olvasható benne, hogy van vállalkozó, akinek az új címét több mint negyven helyen kell 

átírattatnia. Amikor a rendszerváltás után a szentgotthárdi utcaneveket megváltoztattuk, még nem 

álltak rendelkezésre hasonló akadémiai állásfoglalások. Akkor is igyekeztünk minimalizálni az így 

generált lakossági problémákat és ezeket az utcaneveket  az akkori döntéshozók úgy ítélték meg, 

hogy közvetlenül nem volt közük az akkor éppen leváltott kommunista rendszerhez, a közvetett 

kapcsolat szerintük nem érte el e nevek „lecserélésének” a mértékét. 

Álláspontunk szerint a fentieket látva  a „Sallai Imre” és „Rózsa Ferenc” utca elnevezéseket meg 

kell változtatni. 

Álláspontunk szerint nem ez a helyzet a Kilián utca nevével. Ez ugyanis nem Kilián György hanem 

csak  Kilián. 

 

A Kilián utónév elemzéséről ezt találni: 

Kilián kelta eredetű férfinév, ami a magyar nyelvbe latin közvetítéssel kerül. A jelentése 

tisztázatlan, talán: szerzetes, remete, cellában lakó.
 
 Női párja a Kiliána. A statisztikák szerint a név 

szórványos vagyis elég ritka. Leghíresebb Kilián Szigeti Kilián bencés szerzetes, zeneszerző. 

Névnapok: Július 8. és november 13. 

 

Mindezek alapján javaslatunk szerint a Kilián utca elnevezését nem kell megváltoztatni, 

tudomásunk szerint semmi nem tiltja elfogadott, hivatalos keresztnévvel közterületeket jelölni.  

 

Az MÖTV. 13.§(1) 3. pontja szerint a közterületek elnevezése a helyi önkormányzat közfeladata. 

 

A közterület elnevezés szabályait az MÖTV-en kívül, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Kormányrendelet, továbbá a 

közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 25/2014.(VIII.27.) 

önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

Fontosabb szabályok:  

- a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait 

kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kapcsolatosnak kell lenni 

- élő személyről közterületet nem lehet elnevezni 

- figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a történelmi hagyományokra, a 

helytörténeti kutatásokra, a nemzetiségi viszonyokra – nemzetiségi nyelvű alak is 

megállapítható, a magyar névvel együtt  

 

https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/ragaszkodnak-sallaihoz-a-petofitelepi-lakosok-ujra-a-kozgyules-napirendjen-a-kommunista-utcanevek-lecserelese-1428508/
https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/ragaszkodnak-sallaihoz-a-petofitelepi-lakosok-ujra-a-kozgyules-napirendjen-a-kommunista-utcanevek-lecserelese-1428508/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelta_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kili%C3%A1na
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szigeti_Kili%C3%A1n


 

 

Javasolni és elfogadni a hatályos jogszabályok szerinti nevet lehet. Jónak tartanánk a Rózsa Ferenc 

utcát „Rózsa” utcára átnevezni. A Sallai Imre utca nevére javaslatot nem teszünk – erre képviselői 

javaslatnak kell érkeznie 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a Vas megyei kormányhivatal  VA/HF04/1-450/2019. törvényességi felhívása alapján a „Rózsa 

Ferenc” utca közterület elnevezését Rózsa utcára, a „Sallai Imre” utca elnevezését …………. 

utcára változtatja. A törvényességi felhívásban megjelölt „Kilián” utca elnevezését nem változtatja 

meg tekintettel arra, hogy ez az elnevezés  „A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása 

Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján” című 

dokumentumban nem szerepel a „nem javasolt” nevek között.; az Magyarországon elfogadott 

hivatalos férfi keresztnév.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. 02. 17. 

 

         Huszár Gábor   

                               Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

VAS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

 

Iktatószám: VA/HF04/1-

450/2019. ügyintéző: dr. 

Szendrői Mária Telefon: 

(94) 517-142 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

Melléklet: 2 db 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviseló-testülete részére 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében meghatározott törvényességi felügyeleti 

hatáskörben eljárva - közérdekű bejelentést követően - áttekintettük településük 

közterületeinek elnevezését. 

 

A rendelkezésünkre álló adatok, információk alapján megállapítottuk, hogy 

településükön „Kilián", ,,Rózsa Ferenc" és „Sallai Imre" elnevezést viselő közterület is 

található. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a 

továbbiakban: Mötv.) 14. § 

(2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy 

nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet 

nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

Az Mötv. 14. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség 

merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelelő-e a (2) bekezdésnek, arról 

beszerzi  a  Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) állásfoglalását. 

 

Az MTA ezen  elnevezésekkel kapcsolatosan  kialakított,  állásfoglalásban rögzített  

véleménye  szerint a 



 

 

,,Kilián", ,,Rózsa Ferenc" és a „Sallai Imre" elnevezés olyan név, illetve kifejezés, amelyet 

az Mötv. 14. § 

(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel közterület nem viselhet. Az MTA vonatkozó 

állásfoglalását tájékoztatásul mellékelten megküldöm. 

 

Azzal, hogy képviselő-testület, a közterület Mötv. rendelkezésbe ütköző elnevezését 

nem változtatta meg, határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget, 

mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósit meg. 

 

A fentiekre tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 132. § 

(1) bekezdés a) pontja és a 134. § (1) bekezdése alapján 

 

törvényességi felhívással 

 

élek, és indítványozom, hogy a képviselő-testület 2020. február 28. napjáig vizsgálja 

meg a törvényessé gi felhívást és a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 



 
 

2 

 

 

 

Kérem, hogy a megtett intézkedésükről, vagy a felhívásomban foglaltakkal való 

esetleges egyet nem értésükről a fent jelzett határidön belül tájékoztassanak. 

 

A törvényességi felhívás teljesftésének határidejét a 2019. év önkormányzati 

feladataira tekintettel állapítottam meg. 

 

Jelzem, hogy az MTA közterület elnevezéssel összefüggő állásfoglalásai a 

következő elektronikus címen érhetők el: 

https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/akademiai 

szabalyozasok/osszefoglalalo XX. 

szaza di onkenyuralmi rendszerek b.pdf 
, 

Szombathely, 2019. május ,1 - 

•
.
       
- 

Tisztelettel: 

Harangozó Bertalan 

Kormánymegbízott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       

 

 



 
 

Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a 

rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 

szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen 

tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, 

vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester 

előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá 

kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 

igénybe venni vagy kiadni. 

A 2019. évi szabadság-nyilvántartás alapján a polgármester a 2019. évi szabadságát a 

tárgyévben igénybe vette. 

Huszár Gábor polgármester 2020. évre megállapított szabadsága: 

2019. évről áthozott szabadság:                0    munkanap 

2020. évi alap- és pótszabadság       39   munkanap 

2020. évi összes igénybe vehető szabadság:      39 munkanap 

 

A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A szabadságolási 

ütemterv Huszár Gábor polgármester tervezése alapján került előterjesztésre. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 

2020. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Labritz Béla alpolgármester 

Szentgotthárd, 2020. február 13.    Dr. Dancsecs Zsolt 



 
 

jegyző 

 

1. sz. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 2020. évre megállapított szabadsága: 

 

2019. évről áthozott szabadság:                0    munkanap 

2020. évi alap- és pótszabadság       39   munkanap 

2020. évi összes igénybe vehető szabadság:      39 munkanap 

 
 

A szabadság ütemezése:  

 

kezdete vége munkanap 

2020.01.06. 2020.01.08. 3 

2020.01.15. 2020.01.17. 3 

2020.02.24. 2020.02.28. 5 

2020.03.09. 2020.03.13. 5 

2020.05.04. 2020.05.08. 5 

2020.08.03. 2020.08.07. 5 

2020.08.24. 2020.08.28. 5 

2020.10.02. 2020.10.02. 1 

2020.12.14. 2020.12.16 3 

2020.12.22. 2020.12.23 2 

2020.12.30. 2020.12.31 2 
összesen: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja 

Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása             43.710 Ft 

Ebből: személyi jutt.              37.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.   6.510 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás                   112.448 Ft 

Ebből: személyi jutt.              95.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.  16.748 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás                     88.477 Ft 

Ebből: személyi jutt.              75.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.  13.177 Ft 

Képalkotó diagnosztika                  6.697 Ft 

Ebből: személyi jutt.    5.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.      997 Ft   

Fizikoterápiás szolgáltatás              23.617 Ft 

Ebből: személyi jutt.             20.517 Ft 

 munkaa.terh.jár.   3.100 Ft 

Család – nővédelem eügondozás                     41.947 Ft 

Ebből: személyi jutt.             35.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.   6.247 Ft 

Ifjúság eü.gondozás            42.652 Ft 

Ebből: személyi jutt.              36.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.               6.352 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár           52.875 Ft 

Ebből: személyi jutt.            45.000 Ft 

 munkaa.terh.jár.             7.875 Ft 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkorm.igazg.tevékenysége                                                 36.660 Ft 

     Ebből: Személyi jutt. 31.200 Ft 

                 Munkaa.terh.jár. 5.460 Ft 

 



 
 

 

Működési tartalék                   354.497 Ft 

 

Fedezete: 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                803.580 Ft 

Ebből: kötelező feladat   528.631 Ft 

 nem kötelező feladat   274.949 Ft 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei                852.743Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Városi Gondozási Központ / köt.fel. /             1.072.564 Ft 

SZEOB /köt.fel/         275.399 Ft                       

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel/    - 495.220 Ft 

Fedezete: 

Működési tartalék                  - 852.743 Ft 

 

2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2019. évi kulturális illetménypótléka 

Móra F. Városi Könyvtár                 698.656 Ft 

Ebből: személyi jutt.  594.600 Ft 

 munkaa.terh.jár. 104.056 Ft 

 

Múzeum                              124.785 Ft 

Ebből: személyi jutt.  106.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.   18.585 Ft 

 

Fedezete: Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.               823.441 Ft 

Ebből: kötelező feladat     823.441 Ft 

  

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi szociális ágazati összevont pótléka 

Működési tartalék                 9.835.504 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                      6.203.690 Ft 

Ebből: kötelező feladat  6.203.690 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei          - 3.631.814 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Városi Gondozási Központ / köt.fel. /             - 1.718.728 Ft 

SZEOB /köt.fel/             - 8.857 Ft                  

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel/    - 1.904.229 Ft 

 

5. Normatív támogatás 

2019.évi októberi felmérés szerinti módosítás 

Működési tartalék                7.005.201 Ft 

Fedezete:  

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám. /kötelező f./                 1.814.300 Ft 



 
 

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. /kötelez.fel/          5.190.901 Ft 

 

6. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás /EMMI Közp.kez.ei/ javítása 

Önkormányzati segélyek /ell.pénzbeli jutt/                - 128.000 Ft 

Fedezete:  

Műk.c.támogatás áhn.belülről /központi ktgvi szervek/                      - 128.000 Ft 

 

6. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Átcsoportosítás 

Iskolai intézményi étkeztetés /Ált.Isk./ dologi kiadás/       - 1.884.000 Ft 

Iskolai intézményi étkeztetés /Óvoda, Bölcsőde/ /dologi kiadás/        1.710.000 Ft 

Kollégiumi intézményi közétkeztetés /dologi kiadás/              66.000 Ft 

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése /dologi kiadás/            108.000 Ft 

 

Kubinyi pogram 2019.évi támogatás 

Felhalmozásivélú önkormányzati támogatás          2.000.000 Ft 

Egyéb felhalmozási c.támog. áhn.belül Eus.prog és hazai társf.     - 2.000.000 Ft 

 

5006 Arany J. Ált. Iskola energetikai felújítás 

Ebből: dologi kiadás       185.000 Ft 

 felújítás    1.500.000 Ft 

 beruházás  - 1.685.000 Ft 

 

5022 Máriaújfalu szennyvíz marketing tevékenység    871.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás       854.000 Ft 

 beruházás         17.000 Ft 

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/     871.000 Ft 

 

5026 Refektórium felújítás  

Ebből: dologi kiadás         20.000 Ft 

 beruházás       - 20.000 Ft 

 

5027 Múzeum Kubinyi program    

Ebből: személyi jutt         115.000 Ft 

 beruházás       - 115.000 Ft 

 

5029 Vizi megállóhely fejlesztése               3.500.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás       4.500.000 Ft 

 egyéb műk.c.tám áhn.kív     3.500.000 Ft 

 felújítás     17.100.000 Ft 

 beruházás   - 21.600.000 Ft 

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/           - 3.500.000 Ft 



 
 

  

5032 Rábakethely kerékpárút                

Ebből: beruházás                - 400.000 Ft 

dologi kiadás       400.000 Ft 

5033 Ipari Park                

Ebből: beruházás             - 2.000.000 Ft 

dologi kiadás    2.000.000 Ft 

 

5035 TOP Turizmus fejlesztés Vargyai ház                

Ebből: személyi jutt.                  165.000 Ft 

dologi kiadás       840.000 Ft 

felújítás               5.600.000 Ft 

beruházás             - 6.605.000 Ft 

 

5061 Önkormányzati ingatlanok               

Ebből: dologi kiadás     1.100.000 Ft 

beruházás             - 1.100.000 Ft 

  

5072 Interreg, City Cooperation II.                 1.500.000 Ft  

Ebből: felújítás       500.000 Ft 

beruházás               1.000.000 Ft 

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/    -  1.500.000 Ft 

 

5076 LEADER pályázatok /dologi kiadás/                    18.000 Ft  

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/        - 18.000 Ft 

 

5082 Művelődési ház Máriaújfalu                 6.915.000 Ft  

Ebből: felújítás     6.500.000 Ft 

beruházás                   400.000 Ft 

dologi kiadás          15.000 Ft 

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/    - 6.915.000 Ft 

 

5083 Kézilabdacsarnok               

Ebből: dologi kiadás       - 200.000 Ft 

beruházás                  200.000 Ft 

 

5087 Munkásszálló kialakítása        3.800.000 Ft          

Ebből: dologi kiadás       1.600.000 Ft 

beruházás                2.200.000 Ft 

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/    - 3.800.000 Ft 

 

5095 Várkert zöldterület fejlesztés /beruházás/          802.000 Ft          

Fedezete: 5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/        - 802.000 Ft 

 



 
 

5033 Ipari Park 

Ebből: dologi      30.500.000 Ft 

 beruházás   -30.500.000 Ft 

 

 

Város és községgazd szolg. 

  személyi jutt.   750.000 Ft 

dologi   -750.000 Ft 

 

Önk. és önk hiv jogalkotó és által.  

személyi jutt.   1.600.000 Ft 

dologi   -1.600.000 Ft 

 

Közművelődési tev és tám 

  egyéb működési kiadás            7.680.000 Ft 

Fedezete: Város és községgazd szolg dologi           -7.000.000 Ft 

  Közművelődési tev és tám dologi             -680.000 Ft 

 

Önk. és önk hiv jogalkotó és által.  

egyéb működési kiadás            3.544.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzati segélyek Ellátottak pénzb.jutt         -3.544.000 Ft 

 

Város és községgazd szolg.dologi              9.200.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzati felújítások            -9.200.000 Ft 

 

Város és községgazd szolg.dologi              3.980.000 Ft 

Fedezete: Városi rendezvények dologi            -3.980.000 Ft 

 

Munkásszálló kialakítása 

 Visszafizetési köt.         20.627 Ft 

Fedezete: Város és községgazd szolg      -20.627 Ft 

 

Rábakethely kerékpárút fejlesztés 

Ebből: dologi    226.000 Ft 

 beruházás  -226.000 Ft 

 

Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev. egyéb működési kiadás            5.351.000 Ft 

 Támogatási kölcsön nyújtása Szentgotthárdi Ének Egy.    500.000 Ft 

Fedezete: Város és községgazd szolg dologi      -851.000 Ft 

 Működési bevétel (Széchenyi Program Iroda)             5.000.000 Ft 

 

Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt. 

 dologi                 12.200.000 Ft 

Fedezete: Város és községgazd szolg dologi            -12.200.000 Ft 



 
 

 

Város és községgazd szolg dologi                4.500.000 Ft 

 5004 SZEOB Tótágas Bőlcsödéjének férő.h. bőv beruh.            1.800.000 Ft 

Fedezete: Működési tartalék               -5.300.000 Ft 

 Önkormányzati ingatlan beruházás             -1.000.000 Ft 

 

5035 Top Turizmus fejl. 

Ebből: dologi         650.000 Ft 

 személyi jutt.     2.011.000 Ft 

 munkaadót terh.jár.       317.000 Ft 

 beruházás  -2.9780.000 Ft 

 

Települési Értéktár pályázat              3.000.000 Ft 

Ebből: személyi jutt.  1.000.000 Ft 

 dologi kiadás  2.000.000 Ft 

Fedezete: Működési c.tám. államh. belülről fejezeti kezelésű         3.000.000 Ft 

 

5076 Szentgotthárdi Csata - Vasvári Béke" VP6-19.3.1.-17 „ LEADER  

Támogatási kölcsön nyújtása             2.180.000 Ft 

Fedezete: Leader beruházások           - 1.528.000 Ft 

     5014 Gimnázium tornacsarnok /felújítás/            - 652.000 Ft 

 

Gimnázium tornacsarnok /felújítás/                4.179.985 Ft 

Működési tartalék                  3.970.702 Ft 

Fedezete 

Közművelődési tev. és támogatás /egyéb műk.c.tám./           - 4.944.000 Ft 

Önkormányzati ingatlanok /beruházás/             - 1.016.561 Ft 

Város és községgazdálkodás /beruházás/                             - 1.840.569 Ft 

Önk. és önk. hiv jogalkotó és által.                  - 349.557 Ft 

Ebből: személyi juttatás  - 412.338 Ft 

 munkaad.terh.jár      62.781 Ft 

 

Rábakethely kerékpárút /dologi kiadás/             20.632.815 Ft 

Fedezete: Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin.          20.632.815 Ft 

 

B./ Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása /személyi jutt/                         12.358 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül önkormányzattól             12.358 Ft 

 

Foglalkozás eü. szakellátás /dologi kiadás/                                    13.000 Ft 

Fedezete: Intézményi működési bevétel               13.000 Ft 

 

Fogorvosi alapellátás /személyi juttatás/                    1.500.000 Ft 



 
 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül TB alapból        1.500.000 Ft 

 

 Átcsoportosítás 

Járóbetegek gyógyító szakellátása 

Ebből: beruházás     1.270.000 Ft 

 dologi kiadás   - 1.270.000 Ft 

 

EFI Iroda fenntartása 

Ebből: munkaad.terh.jár         30.335 Ft 

 dologi kiadás        711.323 Ft 

 személyi jutt.      - 431.188 Ft 

 beruházás      - 310.470 Ft 

 

Fogl.eü. alapellátás 

Ebből: személyi jutt          82.214 Ft 

 munkaad.terh.jár                 - 82.214 Ft 

 

 

C./ Móra F. Városi Könyvtár 

Móra F. Városi Könyvtár /személyi jutt/                 204.823 Ft 

Múzeum /személyi jutt/                    25.850 Ft 

Fedezete: 

Működési tartalék                    230.673 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiad/                   88.347 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül központi ktgvi szerv     88.347 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár /személyi jutt/                   16.362 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül helyi önk.tól      16.362 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiad/                   30.000 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül nemzetiségi önk.tól     30.000 Ft 

 

Múzeum                                           900.000 Ft 

Ebből: beruházás  535.000 Ft 

 személyi juttatás 315.400 Ft 

 munkaad.terh.j.   49.600 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül elkülönített állami pénzalaptól            900.000 Ft 

 

Múzeum                                           250.000 Ft 

Ebből: beruházás  120.000 Ft 

 dologi kiadás             130.000 Ft 

Fedezete: Működési bevétel                  250.000 Ft 

 



 
 

Hungarikum pályázat 

Móra F. Városi Könyvtár                                             465.371 Ft 

Ebből: beruházás               85.330 Ft 

 dologi kiadás             171.691 Ft 

 személyi jutt.  180.000 Ft 

 munkaad.terh.j.   28.350 Ft 

Fedezete: Működési bevétel                  465.371 Ft 

 

D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal  

2019.10.13. napi önkormányzati választás költségei 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek                 4.381.966 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     3.166.617 Ft 

            Munkaa.terh.jár.               587.182 Ft 

            Dologi kiadás                   590.702 Ft 

 Beruházási kiadás               37.465 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.            4.381.966 Ft 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 

ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2019. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2020. február 17. 

       

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 
 

1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31) 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.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019 

(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.828.445.231 Ft azaz ötmilliárd-nyolcszázhuszonnyolcmillió-

négyszáznegyvenötezer-kettőszázrharmincegy forintban 

b) bevételi főösszegét 5.828.445.231 Ft azaz ötmilliárd-nyolcszázhuszonnyolcmillió-

négyszáznegyvenötezer-kettőszázrharmincegy forintban állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2019.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (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     2.443.699.210 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             444.473.088 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.300.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              453.598.376 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             245.627.746 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek       639.333.233 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           66.733.335 Ft 

b) Felhalmozási támogatások           163.182.702 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek          409.417.196 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 967.922.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           4.050.954.443 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.777.490.788 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   501.467.240 Ft, 



 
 

b) felhalmozási pénzmaradvány          1.276.023.548 Ft. 

 

 

(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.777.490.788 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

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

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.224.977.461 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 3.368.378.289 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására       2.862.000  Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 223.838.334 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 8.389.147 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  482.697.794 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  101.034.493 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  888.200.900 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  736.478.274 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       653.487.344 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 82.990.930 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  16.566.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.224.977.461 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

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

3.000.000 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    424.645 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 221.413.689 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 



 
 

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

 

a) Pályázati pénzek 24.004.722 Ft 

b) Viziközmű számla       37.865.915 Ft 

c) Egyéb kötött felhasználású pénzk.   118.394.408 Ft 

d) Pótlékok   41.148.644 Ft 

 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 453.598.376 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 394.087.885 Ft nem kerül 

folyósításra, melyből 145.429.649 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

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

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2020. --------i 

ülésén fogadta el.  

Kihirdetve: 

 2020. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
 

  



 
 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

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

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. 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 

6.§-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy ha a rendkívüli 

települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 

kérik, temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. 

Így Szentgotthárdon 2019 februárjától e támogatásnál temetési költségként koporsós 

földbetemetés esetén bruttó 252.698,- Ft-ot, hamvasztásos temetésnél bruttó 238.163,- Ft-ot 

veszünk figyelembe. Jelenleg a 14. § (1) bekezdése alapján ennek 20 %-a a támogatási 

összeg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

(jelenleg 28.500,- Ft) 200 %-át, illetve 15 %-a, ha a családban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a nyugdíjminimum 201-300 %-a közé esik. 

A most javasolt módosítás lényege, hogy megszűnne az a rendszer, hogy kimondottan a SZET 

Szentgotthárdi Kft. áraihoz igazítjuk a legolcsóbb temetési költségeket. Ez azért is célszerű, 

mert egyrészt nem minden esetben a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi a temetést, másrészt a 

Kft. maga is minden temetőben más-más költségekkel számol. E helyett a számítási mód 

helyett a képviselő-testület összegszerűen határozná meg a fizetendő támogatás mértékét. 

Továbbá enyhítenénk a fent már idézett, nyugdíjminimumhoz viszonyított rászorultsági 

feltételeken, melyek annyira szigorúak már, hogy tavaly csak 2 igénylő kaphatott ilyen 

támogatást. Még egy módosítást javaslunk: a kérelem beadási határidejénél nem tennénk 

különbséget a hamvasztásos és a koporsós temetések között, hanem mindkét esetben 60 nap 

állna a kérelmező rendelkezésére (jelenleg a koporsós temetésnél csak 30 nap). 

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi 

hatása, hogy a jogosultsági feltételek enyhítésével több igénylő kaphat ilyen jellegű 

támogatást, ezáltal költségvetési hatása, hogy az ezen a jogcímen kifizetett támogatási 

összegek valamelyest megnőnek, de számításaink szerint így is bőven beleférünk a 

rendelkezésünkre álló szociális keretbe. 

A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős gazdasági hatása, környezeti és egészségi 

következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy előre láthatólag 

megemelkednek az ügyszámok, de ez minden bizonnyal a jelenlegi rendszerünkben is 

kezelhető szinten marad. A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, 

valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. 



 
 

A jogalkotás elmaradásának esetén továbbra is a SZET Szentgotthárdi Kft. által megadott 

díjak alapján kerülne kiszámításra a temetési költségek enyhítésére kért rendkívüli települési 

támogatás összege. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2020. február 14. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

  



 
 

Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege 

a) koporsós földbetemetés esetén 45.000,- Ft, 

b) hamvasztásos temetés esetén 40.000,- Ft, 

ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át. 

(2) A kérelmezőnek csatolnia kell a jövedelemnyilatkozaton túl a temetés költségeiről 

kiállított eredeti számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset 

nem Szentgotthárdon került anyakönyvezésre. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kért 

rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a halálesettől számított 60 

napon belül lehet benyújtani.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó 

…-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



 
 

Indokolás a rendelettervezet 

 

1. §-ához: A rendeletmódosítás megszünteti azt a rendszert, hogy ha valaki a temetési 

költségek enyhítésére kér rendkívüli települési támogatást, akkor a támogatás 

összegének alapjául temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell 

figyelembe venni. Helyette a képviselő-testület összegszerűen meghatározza a 

támogatás mértékét, mely továbbra is különbözik koporsós temetés és 

hamvasztásos temetés esetén. Továbbá enyhít a rászorultsági feltételeken és 

módosítja a kérelem beadási határidejét a hamvasztásos és a koporsós temetések 

esetében is a halálesettől számított 60 napon belülre. 

 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a szerint a vendéglátóhely – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – 6 

órától 2 óráig tarthat nyitva. 

A rendelet 3. § (5) bekezdése alapján minden szombat éjszakára jogosult ettől eltérő 

(hosszabb) nyitvatartást bejelenteni az az üzemeltető, aki a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által létrehozott „Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés” tagja 

és tagságát (a biztonsági szolgálat működéséhez nyújtott támogatása Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány részére történt befizetését) igazolja. 

A 3. § (1) bekezdése tartalmazza azokat a rendezvényeket, ünnepeket vagy időszakokat, 

amikor (időszak vagy többnapos rendezvény, többnapos ünnep esetén azon belül egy napon) a 

vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál hosszabb ideig 

tarthat nyitva úgy, hogy az nem tartozik a „Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért 

Együttműködés” hatálya alá (azaz nem kell jelen lennie a biztonsági szolgálatnak, így 

befizetés sem szükséges). 

 

A 3. § (1) bekezdésének jelenleg hatályos szövege: 

(1) A vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál hosszabb 

ideig tarthat nyitva (a továbbiakban: eltérő nyitvatartás) az alább felsorolt valamennyi 

rendezvény, időszak vagy ünnep egy napján: 

a) farsangi időszak, 

b) nőnap, 

c) húsvét vasárnap, húsvéthétfő, 

d) április 30 - május 1., 

e) május 4-5. (Gotthárd napja), 

f) Szerelmesek Fesztiválja, 

g) Szentgotthárdi Történelmi Napok, 

h) augusztus 19-20. és  

i) december 31. 

 

Már 2017-ben felmerült, hogy a 3. § (1) bekezdésében felsoroltak közül a Gotthárd napja 

ünnep kapcsán – amennyiben az hétköznapra esik – az előtte lévő vagy az utána következő 

szombati nappal is bővítsük a kivételek sorát. Mivel 2018-ban és 2019-ben is hétvégére esett 



 
 

ez az ünnep, ennek először idén van jelentősége, ezért csak most kezdeményezzük a 

rendeletmódosítást, mely természetesen a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek kedvez. 

 

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása; környezeti és egészségi következménye 

nem jelentős, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása sem. A jogszabály 

megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok 

indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a jelenlegi szabályozás maradna érvényben. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendeletmódosítás elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2020. február 17. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

  



 
 

Melléklet az előterjesztéshez 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 

évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„e) május 4-5. (Gotthárd napja) vagy, ha az hétköznapra esik, az azt megelőző vagy 

követő szombati nap,” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármeser   jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó ...-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: ... . év ... hó ... . napján. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

Indokolás a rendelettervezet 

 

1. §-ához: A rendelet 2. §-a szerint a vendéglátóhely – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak 

kivételével – 6 órától 2 óráig tarthat nyitva. A 3. § (1) bekezdése tartalmazza 

azokat a rendezvényeket, ünnepeket vagy időszakokat, amikor (időszak vagy 

többnapos rendezvény, többnapos ünnep esetén azon belül egy napon) a 

vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál 

hosszabb ideig tarthat nyitva úgy, hogy az nem tartozik az „Együttműködés 

Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért” program hatálya alá. Az itt megjelölt 

Gotthárd napja ünnep kapcsán tartható hosszabb nyitvatartás lehetőségét a 



 
 

rendeletmódosítás vagylagosan kiterjeszti az azt megelőző vagy követő szombati 

napra is. 

 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: A közterületek használatáról, rendjéről,illetve  a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasoljuk a közterület használati rendeletünk felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy a 

közterület-foglalás önkormányzati építési beruházások esetén díjmentes legyen. A jelenlegi 

előírások ugyanis azt eredményezik, hogy az önkormányzati beruházás kivitelezője ezt a 

közterületfoglalási díjat megfizeti nekünk, utána pedig beszámítja az önkormányzatnak 

kiszámlázott díjba, így azt végül áttételesen az önkormányzat fizeti meg saját magának.  

 

Továbbá emlékeztetjük a T. Testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Közterületek-használati díjak mértékét utoljára 2015-ben a 6/2015 (III. 26.) önkormányzati 
rendelettel módosította. A közterületek mindig frekventált helyek így azok használatáért 

igazságos, a közösségnek is segítő, bevételeket növelő, magasabb díjat kellene megállapítani.  

A másik eset, amikor a közterület lefoglalása valami miatt nehezíti a közösség életét (pl. egy 

állvány elhelyezése a járdán)  A közterületen valamilyen közösségi érdek fűződik ahhoz, 

hogy a közterületnek a lefoglalása lehetőleg csak nagyon átmeneti és nagyon rövid ideig 

tartson. Ehhez egyes esetekben magasabb díjat kellene megállapítani, hogy ösztönözzön a 

közterület minél hamarabbi szabaddá tételére.  

Az akkor követett gyakorlatnak megfelelően most is szemléltetjük a többi hozzánk közelebbi,  

hasonló méretű városban alkalmazott díjakat is hiszen ezek is érdemesek lehetnek arra, hogy 

Szentgotthárdon is figyelemmel legyünk rájuk. 

Ezek jegyében készítettük el a mostani előterjesztést.  

A javasolt emeléseknek nincs egységes szempont szerinti (pl. 20%-os) megállapítás, inkább a 

szemléltetett települések árait vettük figyelembe és a korábban nálunk alkalmazott díjakat 

néztük (azoktól se rugaszkodjunk el túlságosan csillagászati irányba). 

 

Az elmúlt években infláció mértéke nem volt számottevő nagyságú (összesen kb. 9%), 

viszont ettől függetlenül javasoljuk a díjak újragondolását, mivel azok néhány esetben 

alacsonynak mondhatók és különösen akkor igaz ez, ha a szentgotthárdi összegeket 

összehasonlítjuk más városok hasonló díjaival. 

 

Amint ezt a bevezetésnél már jeleztük, a közterület-használati díjak reálisabb megállapítása 

végett megnéztük más városok Kőszeg- Körmend városokban alkalmazott díjakat is.  

Az 1. sz. mellékletben együtt szemléltetjük a jelenlegi közterület használati díjakat, a 

javasolt emelést  és Kőszeg, Körmend városokban alkalmazott díjakat is. 

Természetesen a Képviselő-testületnek joga van ettől eltérő mértékű emelés mellett 

dönteni bármely tétel esetében. 

 



 
 

Amennyiben a Testület támogatja a díjak emelését, úgy javasoljuk, hogy a 

rendeletmódosításban meghatározandó most módosuló díjakat csak a hatályba lépést 

követően megkötött megállapodásokra javasoljuk alkalmazni, a már megkötött 

megállapodások díjai a szerződések megszűnéséig nem változnak.  

Továbbá javasoljuk, hogy önkormányzati építési beruházások esetén a közterület használat 

díjmentes legyen. A rendelet IX. fejezet 13.§ (1) bekezdését javasoljuk kiegészíteni egy 

újabb f) ponttal, amely azokat a tételeket tartalmazza, hogy milyen esetekben nem kell 

közterülethasználati díjat fizetni. 

A rendelet teljes terjedelemben a http://hivatal.szentgotthard.hu/ oldalon is megtalálható, 
vagy az alábbi linken: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/kozteruletekrol-szolo-
rendelet-67500.pdf 

 

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:  

Társadalmi: A közterület használni szándékozók körében válthat ki nemtetszést a díjak 

emelése, viszont több esetben rákényszeríti őket arra, hogy közterületet felesleges mértékben 

ne használjanak. (Pl. árubemutatás az üzletekben történjen) 

Gazdasági, költségvetési:  
A használati díjak emelése többletbevételt jelent az Önkormányzat számára. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: 2015-ben megállapított díjak maradnak alkalmazásban.   

 

Kérem a 2. sz. mellékletben található rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                              jegyző 

http://hivatal.szentgotthard.hu/
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/kozteruletekrol-szolo-rendelet-67500.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/kozteruletekrol-szolo-rendelet-67500.pdf


 
 

1.sz. melléklet: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, 

valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról 

 

 (A táblázatban a jelenlegi díjak feketén, a javasolt értékeket kék színnel jelöltük) 
1.Tábla 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz

. 

 Közterület használat megnevezése  „A”körzet  „B”körzet  

Díjfiz.mód 

Körmend Kőszeg 

belváros és 

egyéb 

terület 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 1200 

1700 

       700 

1200 

 Ft/m2/hó 1915 2000 

500 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon 

elhelyezése (pl. állami, egyházi 

ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt 

megelőző időszakra) 

200 

250 

140 

190 

Ft/m2/nap 

(30 napig) 

  

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon 

elhelyezése esetén további, a 

pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, 

bútor elhelyezésére; pl.  állami, egyházi 

ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt 

megelőző időszakra)  

100 

125 

70 

95 

Ft/m2/nap 

(30 napig) 

  

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/ 

 9.200 

11.000 

 -  Ft/db/év   

4.a Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja 

szerinti építési munkával kapcsolatos 

közterület-használat esetén,  

125 

200 

100 

150 

Ft/m2/hó 970 100 

50 

4.b tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 600 

 

400 

 

Ft/m2/hó  100 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, 

ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos 

sorsjegy, virág, fenyőfa, zöldség, 

gyümölcs, könyv stb. 

690 

1000 

520 

650 

 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

1850 1500 

500 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, 

gyümölcs, fagylalt, stb. 

 1.865 

2200 

1105 

1400 

 Ft/m2/hó  1000 

500 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – 

terasz 

(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az 

azt megelőző időszakra) 

500 

600 

300 

400 

Ft/m2/nap 

(15 napig) 

  

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 

(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

410 

600 

290 

400 

 

305 

400 

215 

300 

 Ft/m2/hó 805 1000; 500 

500; 250 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, göngyölegek 

elhelyezése 

160 

250 

85 

150 

 Ft/m2/hó   



 
 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 

300 

180 

250 

 Ft/m2/nap 805 30 

15 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli 

jármű 
1010 

1300 

680 

1000 

 Ft/nap/jár   

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 

helye, stb./ 

18.400 

22000 

11.115 

13200 

 Ft/db/év   

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

2910 1500 

500 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó   

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 960  

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap  500 

300 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 

2000 

920 

1000 

 Ft/db/hó 1930  

18. Közterületbontás határidőn túli 

helyreállításából adódó közterület 

foglalás      

  

önkorm. tulajdonban lévő közút 345 

400 

80 

100 

 Ft/m2/nap   

parkolók,járdák,parkok 200 

250 

65 

80 

Ft/m2/nap   

földutak,ki nem épített területek - 35 

50 

Ft/m2/nap   

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló 

helyenként 
92.575    

20.*    

*hatályon kívűl helyezve 

  

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód Körmend Kőszeg 

1. Önálló hirdető berendezés  

(pl. földhöz rögzített),-  

hirdetési felület után 

Nem 

engedhető 

505 

620 

560 

700 

Ft/m2/hó 3705 1200 

600 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett 

hirdető berendezés 

Nem 

engedhető 

505 

620 

560 

700 

Ft/m2/hó  1000 

500 

3. 
Autóbuszváró reklám 920 

1100 

- 560 

700 

Ft/m2/hó   

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       970 1000 

500 

10 m2 felületig 1100 700 800 Ft/m2/hó   

10 m2 felület felett 950 700 800 Ft/m2/hó   

5.a  Mozgatható 

reklámtranszparens 
1200 800 700  Ft/m2/hó  1200 

600 

5.b Alkalmi transzparens, 

reklámtranszparens 
300 

400 

250 

350 

200 

300 

 Ft/m2/nap 

15 napig 

1360-

1590 

500 



 
 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- 

és címtábla 

150 

250 

------- 115 

200 

Ft/m2/hó  belváros 

1000 

egyéb 500 

cégér, 

címtábla 

ingyenes 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs rendszeren 

lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

8500 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 

mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 

megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        (2 

db táblán megjelenik) 

8500 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 

nagysága 2.40 m
2
 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

14000 

4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 

1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

11000 

   A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!”  

 

 

 



 
 

2.sz. melléklet: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

/…. (....... ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42.§ 1. pontban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

 

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 13.§ 

(1) bekezdése új f) ponttal egészül ki: 
(Nem kell közterület-használati díjat fizetni:) 
„f)  Önkormányzat megrendelésére folyó építési beruházások miatti közterület-használat 

esetén” 

 
2.§. A Rendelet  2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

3.§ Ez a rendelet  2020. március  01-n lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés napját 

követően megkötött megállapodások vonatkozásában kell alkalmazni 

 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester Jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

   



 
 

 
1. melléklet:  

 

2. melléklet a 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelethez 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról, rendjéről, illetve 

a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről 

 
1.Tábla 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz

. 

 Közterület használat megnevezése  „A”körzet  „B”körzet  Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 1700      1200  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 

állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

250 190 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 

esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 

időszakra)  

125 95 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/ 11000  -  Ft/db/év 

4.a Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 

munkával kapcsolatos közterület-használat esetén,  
200 150 Ft/m2/hó 

4.b tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 600 400 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 

vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 

zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

1000 650  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 

fagylalt, stb. 

 2200 1400  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 

(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

600 400 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 

(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

600 

400 

 

400 

300 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése 
250 150  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 300 250  Ft/m2/nap 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1300 1000  Ft/nap/jár 

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 

helye, stb./ 

22000 13200  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 



 
 

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata 2000 1000  Ft/db/hó 

18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 

adódó közterület foglalás      

önkorm. tulajdonban lévő közút 400 100  Ft/m2/nap 

parkolók,járdák,parkok 250 80 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 50 Ft/m2/nap 

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  
95

20.    

 

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 

földhöz rögzített),-  hirdetési felület 

után 

Nem 

engedhető 

620 700 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető 

berendezés 
Nem 

engedhető 

620 700 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 1100 - 700 Ft/m2/hó 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       

10 m2 felületig 1100 700 800 Ft/m2/hó 

10 m2 felület felett 950 700 800 Ft/m2/hó 

5.a  Mozgatható reklámtranszparens 1200 800 700  Ft/m2/hó 

5.b Alkalmi transzparens, 

reklámtranszparens 
400 350 300  Ft/m2/nap 

15 napig 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- és 

címtábla 

250 ------- 200 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs rendszeren 

lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 8.500,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 

mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 

megjelenik) 

8.500,-Ft/elem/év        (2 

db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 

nagysága 2.40 m
2
 (táblánként) 

14.000,-Ft/m2/év 



 
 

4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 

1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

11.000,-Ft/táblaelem/év 

    

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!”  



 
 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: a módosítás oka az, hogy jelenleg azu önkormányzati beruházások esetén is 

közterület-használati díjat fizetnek a kivitelezést végző vállalkozók az önkormányzatnak, amit 

a vállalkozói díjban érvényesítenek az önkorm ányzat felé. Ezt a kettősséget szereti szünteti 

meg ez a módosítás.   

 

2.§-hoz:  A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét 

utoljára 2015-ben a 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel módosította. Ezért javasolt a 

jelenlegi díjak emelése, továbbá néhány, az életszerű helyzetek alkalmazhatósága végett 

néhány,  új tétel bevezetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi környezetvédelem szabályait a 15/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet)tartalmazza. 

 

Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget 

működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált 

formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott 

döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében 

ugyanezeken a helyszíneken üveg-visszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti 

tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem 

tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy 

sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak 

gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként 

hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. A másik szakmai szempont viszont az 

volt, hogy a hulladékszállító ekkortól Szentgotthárd teljes területére kiterjesztette a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést (közismertebb neve a sárga zsákos gyűjtés). 

Sajnálatos módon – bár már nem olyan mértékben, mint korábban – továbbra is problémát 

jelent az immáron hat éve működő üveg-visszagyűjtési pontokon az egyéb, nem üveg 

hulladékok elhelyezése. 

A probléma megoldása érdekében előfordult, hogy ideiglenesen megszüntettük a problémás 

üveg-visszagyűjtési pontot. Ilyenkor azt tapasztaltuk, hogy az üveggyűjtő edények 

visszaállítását követően megszűnt, vagy jelentősen mérséklődött az illegálisan kihelyezett 

hulladék mennyisége. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. folyamatosan, heti rendszerességgel szállítja el az üveg-

visszagyűjtési pontok környezetéből az egyéb, nem üveg hulladékokat. 

A helyi rendelet 3. melléklete tartalmazza az üveg-visszagyűjtési pontok helyrajzi számok 

szerinti felsorolását. 

A folyamatosan felmerülő problémák miatt célszerű volna a Gárdonyi utcai (vasútállomás 

előtti) üveggyűjtő konténert véglegesen áthelyezni a Mátyás király utcai zöldterületre (1537 

hrsz., 1. számú melléklet). 

Továbbá a rendezett városkép érdekében a Kossuth L. utcai (sportcsarnokkal szemben) 

üveges konténert is célszerű lenne a sportcsarnok előtti parkolók végében kialakított térköves 

területre áthelyezni. Mivel a térköves terület másik helyrajzi számot érint, így a helyi rendelet 

3. mellékletét módosítani kell. 



 
 

 

 

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 hatása: A rendelet melléklete már jelenleg is az 

önkormányzati rendelet részét képezi. A Gárdonyi utcai üveges konténer áthelyezésével 

megszűnhet a jelenlegi problémás helyzet, mindkét esetben rendeződik a városkép. 

Gazdasági, költségvetési hatása: az áthelyezések költségét fizetni kell.  

Környezeti  következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a szelektív 

hulladékgyűjtésnek,  így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.      

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.   

A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi helyzet.      

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-módosítás elfogadását.  

Szentgotthárd, 2020. február 12. 

          

Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 1.  valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletét helyébe  e rendelet 1. melléklete lép: 

 

 

2.§ E rendelet 2020. április 01-én lép hatályba. 

 

 Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

  



 
 

 

1. melléklet  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletéről 

 

(módosítás félkövér betűtípussal) 

 

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon: 

 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget: 

1. a 1298/3. hrsz-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 

 

Üveg-visszagyűjtési pontok: 

1. az 1069/4. hrsz-ú terület (Goods Market – Club 3-as közötti terület) 

2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső) 

3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 

4. az 1537. hrsz-ú terület (egykori Mátyás király utcai játszótér) 

5. a 955/1. hrsz-ú terület (Árpád út vége, parkoló) 

6. az 1065. hrsz-ú terület (Kossuth Lajos utca, sportpálya előtti térköves terület) 

7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca - Felső u. kereszteződése) 

8. a 2240. hrsz-ú terület (Rábafüzes, Déryné utcai park) 

9. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza, buszváró épülete mellett) 

10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu, Kultúrház mellett) 

11. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, bolt előtti parkoló) 

12. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa, autóbusz-forduló melletti terület) 

13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, bolt melletti terület) 

 

  



 
 

 

Indokolás 

Az 1. §-hoz: a rendezett városkép érdekében a félkövér betűtípussal írt helyszínekre célszerű 

az üveg-visszagyűjtési helyszínek áthelyezése. 

2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás miatt 

célszerű ebben az időpontban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szilárd hulladék gyűjtésének és elszállításának szabályait a 41/2001 (XI.29.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza. 

Ezen rendelet szorosan kapcsolódik a helyi környezetvédelem előírásait szabályozó  

önkormányzati rendelethez. 

A korábbi, 22/2001. (VI.28.) számú helyi környezetvédelmi rendeletet a Képviselő-testület 

felülvizsgálta és 2019. június 26-án hatályon kívül helyezte, helyette új környezetvédelmi 

rendelet került bevezetésre.  

A hulladékgyűjtésről és elszállításról szóló hatályos helyi rendelet 9. § (1) pontjában 

hivatkozik a korábbi, hatályon kívül helyezett környezetvédelmi rendeletre. Ez a pont a 

hulladékszállítás szünetletetésének lehetőségét szabályozza, összhangban a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) 34. §-a (8) bekezdésével:  

"A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére 

önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető." 

 

A közérthetőség és a könnyebb átláthatóság miatt a hulladékszállítás szüneteltetésére 

vonatkozó szakaszt célszerű volna szó szerint, hivatkozás nélkül beemelni a hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló helyi rendeletbe. 

 

A rendelet-módosítás tervezete az 1. számú mellékletben olvasható.  

 

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 hatása: A rendelet legnagyobb részében már 

jelenleg is az önkormányzati rendelet részét képezi. A szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása 

a rendelet módosítása következtében közérthetőbb lesz, az üzemeltetés során nem fognak 

jogalkalmazási nehézségek jelentkezni.  

Gazdasági, költségvetési hatása: nincsen.  

Környezeti  következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a szilárd hulladék 

szervezett elszállításának  így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.      

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.   



 
 

A jogalkotás elmaradásának esetén: környezetvédelmi rendeletünk jelenlegi szabályozása 

nem tartalmazza a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályokat, így a jelenlegi szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet hibás hivatkozást tartalmaz – ezt a 

problémát is fel kell oldanunk.      

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-módosítás elfogadását.  

Szentgotthárd, 2020. február 12. 

         

Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:   

 

„9.§ (1) Mindazon természetes személyek, akikre a R. 1. § (1) - (2) bekezdése szerint a 

rendelet hatálya kiterjed  a  30  napnál  hosszabb  folyamatos  távollét  esetén  a  távollét  

tényét  a  Szolgáltatónál írásban bejelenthetik és egyúttal kérhetik a szolgáltatás 

szüneteltetését. A bejelentést legalább 15 nappal korábban kell megtenni. A bejelentésben 

meg kell jelölni a távollét várható időtartamát. 

(2) Amennyiben  egy  ingatlan  előre  nem  tervezhető  módon  vált  lakatlanná  (halálozás, 

kórházi  kezelés/ gyógykezelés),  a  Szolgáltatónál írásban bejelenthető és egyúttal kérhető a 

szolgáltatás szüneteltetése. A bejelentést megteheti: elhalálozás esetén az elhalt örököse 

(várható örököse), 30 napnál hosszabb kórházi- / gyógykezelés esetén a kezelés alatt álló vagy 

annak közeli hozzátartozója; mindkét esetben bérelt vagy használatra átengedett ingatlan 

esetén az ingatlan bármely tulajdonosa is.  

(3) A Szolgáltató  a  bejelentés  alapján  a  szolgáltatást  szüneteltetheti. A Szolgáltató a 

szüneteltetésről megállapodást köteles kötni a Bejelentővel. A Szolgáltató a bejelentést 

követően, de még a megállapodás megkötése előtt megvizsgálja, hogy az ingatlant valóban 

nem használja senki. A Szolgáltató a szüneteltetésről szóló megállapodás megkötését 

megtagadja, ha a bejelentett  ingatlanát továbbra is bármilyen jogcímen használják. A 

Szolgáltató a bejelentés elfogadására és a  szüneteltetésről  szóló megállapodás  megkötésére  

köteles  akkor,  ha  kétséget  kizáróan  megállapítható,  hogy  az ingatlannak valójában nincs 

használója. A szüneteltetésről szóló megállapodást a Bejelentő által megjelölt időtartamra, 

határozott időre kell kötni. 

 

(4) A Szolgáltató a megkötött megállapodás időtartama alatt ellenőrizheti a Bejelentővel 

kötött megállapodásban foglaltakat, a Megállapodás megszegése esetén jogosult attól elállni. 

 



 
 

(5) A  Bejelentő  köteles  jelezni,  ha  a  távollétéből  visszatért illetve ha a megüresedett 

ingatlanba bárki beköltözött.  Amennyiben  a  tervezett időnél  hosszabb  a  távollét, illetve 

annál hosszabb ideig nem veszik használatba az ingatlant, a  megállapodás  

meghosszabbítását  a  Bejelentő  köteles  írásban kérni-megjelölve a további távollét várható 

időtartamát illetve a megüresedett ingatlanba beköltözés várható időpontját.”  

 

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

 

 Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

  



 
 

 

Indokolás 

Az 1. §-hoz: környezetvédelmi rendeletünk jelenlegi szabályozása nem tartalmazza a 

szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályokat, így jelentős számú esetben nincsen mód 

a szolgáltatás szüneteltetésére miközben valójában a szolgáltatást valóban nem veszui igénybe 

senki hiszen az ingatlanban nem lakik senki. A rendeletbe most ennek beemelése történik meg 

a szilárd hulladékgyűjtésről és szállításról szóló helyi rendeletünk 9. paragrafusába. 

A 2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


