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2020. június 17-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: A 2020. évi Közbeszerzési tervek elfogadása 

 

 

Előterjesztés 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők, így a helyi önkormányzatok a 

költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás szerint a közbeszerzési 

terv célja hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 

megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem 

megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a 

közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni.  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési 

Bizottság hagyja jóvá az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását. 

Továbbá a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos 

ügyeiben is döntéshozóként a Képviselő-testület által megválasztott Közbeszerzési Bizottság 

jár el.  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi 

ismereteink birtokában kerültek előterjesztésre az előterjesztéshez csatolt közbeszerzési 

tervek azzal, hogy a későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén a terv módosítása az 

év folyamán bármikor kezdeményezhető. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

közbeszerzési terve nemleges. 

 

Amennyiben a későbbiek folyamán közbeszerzési igény merül fel és ennek fedezete a 

költségvetésben is biztosított, úgy természetesen a 2020. évi közbeszerzési terv(ek) 

módosítását jóváhagyásra a Bizottság elé terjesszük.  

  

  

Határozati javaslat 

  

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 



települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint 

jóváhagyja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2020. március 31.  

 

 Doncsecz András 

 városüzemeltetési vezető 

 Ellenjegyzés: 

Dr- Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

  

  

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzés tárgya  
  Közbeszerzés 

tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

I. Építési beruházás 

1.  

Az Interaktív IDŐutazó 

Múzeum program kialakítása 

Szentgotthárdon - az IDŐM 

Szentgotthárdon projekt 

keretében 

- Nemzeti eljárásrend 
Kbt. 117. §. tárgyalásos 

eljárás 
2020. II. név  2020. IV. név 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester  /2020.(III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2020. március 31. 

 

 Huszár Gábor 

                 polgármester 
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Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 
2020. évi közbeszerzési terve 

 

 
  A közbeszerzés 

tárgya  

  Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

- - - - - -  - 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester  /2020.(III.31.) sz. Képviselő-

testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2020. március 31. 

 

Huszár Gábor 

Polgármester 
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Tárgy: A jakabházi fiókkönyvtár bezárása; Alapító Okiratának 

módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója azzal a javaslattal fordult a 

fenntartóhoz, hogy a jakabház fiókkönyvtár bezárásához járuljon hozzá (lásd: 1. sz. 

melléklet). Az igazgató érvelésében kitért arra, hogy a városrészen élők száma nagyon 

alacsony, évről-évre csökkenő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan a kölcsönzések száma is 

csökken. A fiókkönyvtár heti 2 órában áll az olvasók rendelkezésére. Egyre kevesebb új 

beiratkozó van a fiókkönyvtárba, inkább a sokkal nagyobb dokumentációval rendelkező 

központi könyvtárat választják. Az elmúlt évek tapasztalatai és többszöri átszámolás után is 

megállapítható, hogy a fiókkönyvtár fenntartása ma már nem hatékony. 

 

Mivel a településrészen a rendezvényeket egy civil szervezet szervezi évek óta, így ilyen 

jellegű feladat sem hárul a könyvtárra.  

 

A fiókkönyvtár bezárásával az ott található dokumentumállomány (kb. 600 kötet) és 

berendezések a központi könyvtárba kerülnének. 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA:  

 

Ezzel összefüggésben és a Magyarországi Németek Rábafüzesi Hianz Tájházban fellelhető 

dokumentumok, emléktárgyak a Múzeum részére történő átadásával az intézmény Alapító 

Okiratát is módosítani szükséges. A telephelyek változása miatt kell most az alapító okiratot 

megváltoztatni: a fiókkönyvtárat törölni és a Hianz Tájházat felvenni a telephelyek közé. 

Jelen előterjesztésben az intézményi Alapító Okirat módosítási kérelméről is döntök. (lásd: 2. 

sz. melléklet). 

 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okirat a 3. és 4. számú 

mellékletben olvasható. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, tekintettel a jelentősen lecsökkent 

kölcsönzésszámra, hozzájárul a jakabházi fiókkönyvtár megszűntetéséhez, illetve a 

dokumentumállomány és berendezések átszállításához a központi könyvtárba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 
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2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2020. június 09. 

                  Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. Melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 380-113 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

A jakabházi fiókkönyvtár bezárása 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármestere 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Jakabházán a szolgálandó közösség mindig is alacsony létszámú volt. A nyitva tartás 

kezdetektől heti 2 óra időtartamú. 

2017 óta fokozatosan csökken a könyvtárhasználat. Míg 2017-ben az olvasók 924 kötetet 

kölcsönöztek ki, 2019-ben már csak 344 kötetet. 

A fiókkönyvtáros tapasztalata alapján a korábban gyakran kölcsönző idős emberek közül 

többen meghaltak vagy betegségük és koruk miatt nem járnak könyvtárba. A megmaradt 

olvasók inkább a szentgotthárdi központi könyvtárba iratkoztak be, s onnan kölcsönöznek, 

mivel nagyobb dokumentumválasztékot biztosít, mint a fiókkönyvtár. 

Rendezvényeket a könyvtár nem tart, ezt a helyi civil szervezet vállalta át évek óta. 

Tapasztalataink szerint az ilyen alacsony kihasználtság mellett nem kifizetődő fenntartani a 

szolgáltatást, még heti 2 órában sem. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és Polgármester Urat, járuljon hozzá a jakabházi 

fiókkönyvtár bezárásához, a dokumentumállomány (mintegy 600 kötet) és a berendezések 

elszállításához a központi könyvtárba. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 7. 

 

 

Köszönettel: 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

2. sz. Melléklet 

 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/
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Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

 

Kérelem az intézmény alapító okiratának módosítása iránt 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Dr. Gábor László irodavezető 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása indokolt az 

alábbiak szerint: 

 

1.1.2. A költségvetési szerv 

 1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

 1.2.2. telephelyei: 

Törlésre kerül a következő: 

3. Fiókkönyvtár 9970 Szentgotthárd-Jakabháza, Fő utca 18. 

Kiegészítésre kerül: 

6. Hianz Tájház 9955 Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc u. 3. 

  

 

Szentgotthárd, 2020. június 9. 

 

 

Köszönettel: 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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3.sz. Melléklet 

 

 
Okirat száma:…./2020 

Módosító okirat 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-
testülete  által 2018. január 31. napján  kiadott  SZT/307-2/2018. alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a  alapján - a  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának …………/2020.  számú határozatára figyelemmel -  a következők szerint 
módosítom: 
 
 
1. Az Alapító Okirat 1.2 pont 3. sorában szereplő telephely törlésre kerül, a további 
sorszámozás értelem szerű megváltoztatásával : 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

3. Fiókkönyvtár 9970 Szentgotthárd-Jakabháza, Fő utca 18. 
 
2. Az Alapító Okirat 1.2 pontja új telephely felvételével bővül: 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

5. 
Hianz Tájház 9955 Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc 

utca 3. 

 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szentgotthárd, 2020. június 11. 

P.H. 

Huszár Gábor polgármester 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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4. sz. Melléklet  

Okirat száma:…… /2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a,  alapján a  Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum   alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 
Nemzetiségi Gyűjtemény 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6. 

2 
Fiókkönyvtár 9970 Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai utca 

9. 

3 
Fiókkönyvtár  9970 Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán 

utca 2.  

4 
Fiókkönyvtár 9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi 

utca 145. 

5 
Hianz Tájház 9955 Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc 

utca 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata   

2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
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2.3.   A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Könyvtár 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

3.2      A költségvetési szerv fenntartójának  

            3.2.1.   megnevezése :  Szentgotthárd Város Önkormányzata  

            3.2.2.   székhelye    :   9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Könyvtári, levéltári tevékenység, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza 
és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 
elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos 
gyűjtéséről, nyilvántartásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. 
Ennek érdekében: 

4.3.1 Múzeum 
4.3.1.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak 
szerint: 
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység 
keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon 
bemutatja; 
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 
folyamatához; 
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti 
az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 
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- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai programkínálatot biztosít; 
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 
4.3.1.2.Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 
értékeit gondozó intézményekkel, így különösen könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés 
intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a 
szakképzés intézményeivel. 
4.3.1.3.Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, 
valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos 
szolgáltatást nyújthat. 
4.3.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás 
alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét: 
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, 
munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében; 
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 
koordinálásában és szakmai támogatásában; 
- múzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként 
működik. 
4.3.1.5. A magyarországi szlovének történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás. 
 
4.3.2. Könyvtár 
4.3.2.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – használói és helyi igényeknek 
megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, hangzó-és 
képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, ajándékozás, csere 
vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján. 
A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 
4.3.2.2. A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A könyvtár a feltáró munka során az állományba kerülő dokumentumokról az őket jellemző 
formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és számítógépes 
katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével kapcsolatos 
tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat. 
4.3.2.3. Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal rendelkezésre 
bocsátja. Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a könyvtári 
dokumentumokról, közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató tevékenységet, e-
tanácsadást végez. 
Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat, kiállításokat, 
előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, szakköröket szervez. 
A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt. 
Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 046 040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

3 082 042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása 

4 082 043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082 044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

7 
082 062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

8 082 063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
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9 
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

10 
082 091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

11 
082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

12 
082 093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek  

13 082 094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 14 083 020 Könyvkiadás 

15 095 020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:   

Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi Dániel Könyvtárral kötött 
Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken: Alsószölnök, Apátistvánfalva, 
Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, 
Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény ( a továbbiakban : Kjt. ) , és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 
tárgyában született 150/1992. ( IX.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) 
alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 

A vezető megbízásának és illetménye megállapításának jogát a Képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 
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Tárgy: Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület a 159/2018. számú határozatával alapította meg a Szentgotthárdi 

Halhatatlanok Aranykönyve elismerést, amely a Szentgotthárd település életére kiható 

kiemelkedő jelentőségű emberek nevének és emlékének megörökítésére szolgál halálukat 

követően – legkorábban elhalálozásuk után ötven évvel. (ennek szabályozása a 2. számú 

mellékletben található).  Az Aranykönyvbe azon személyek neve kerülhet megörökítésre, akik 

Szentgotthárd település szempontjából meghatározó jelentőséggel bírtak vagy bírnak, vagy 

társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport, tudományos és művészeti 

területen elősegítették a település fejlődését, hozzájárultak a település hírnevének, 

tekintélyének emeléséhez. Elsőként 2018-ban Dr. Vargha Gábor került az Aranykönyvbe, 

tavaly a Képviselő-testület döntése alapján Bujatti Herman Tivadarral, Gróf Apponyi 

Alberttel, Lidértejedi és vízkeleti dr. Kiss Elemérrel, Széll Kálmánnal és Vajda Ödön Pállal 

bővült a könyv. 

  

A Honismereti Klub 2020-ban hat személyt javasolt, akiket érdemesnek tartanak az 

Aranykönyvbe kerülésre. Az javasolt személyekről készült indoklásokat az 1. számú 

mellékletben találhatóak  

Javasolt személyek: 

- Boldog Brenner János 

- Desits Gyula 

- Mathiász Artúr 

- Pável Ágoston 

- dr. Székely Ernő 

- Vakarcs Kálmán 
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A felsorolt személyek valamennyien Szentgotthárd díszpolgárai, jeles személyiségei voltak. 

Az indoklásokban nagyon különleges életutak, érdekes történelmi, társadalomtörténeti 

emlékek olvashatók, néhány percre egy több évtizeddel korábbi Szentgotthárdon járhatunk. A 

javasolt személyek megfelelnek a Halhatatlanok Aranykönyve feltételrendszerének (2. számú 

melléklet).  

A kutatómunkáért és összeállításért nagy köszönet a kezdeményező Honismereti Klubnak. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy az alábbi személyek a 

Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe bekerüljenek, tekintettel arra, hogy 

tevékenységük Szentgotthárd település számára meghatározó jelentőségű: 

Boldog Brenner János 

 Desits Gyula 

 Mathiász Artúr 

 Pável Ágoston 

 dr. Székely Ernő 

 Vakarcs Kálmán 

 

Határidő: azonnal, Aranykönyvbe iktatásra 2020. évben 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                

Szentgotthárd, 2020. június 16. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 
BOLDOG BRENNER JÁNOS (1931-1957) 

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. Alig hat évesen, az elemi 

iskolában szervezett színi előadáson maga vállalkozott Szent Tarzíciusz, az Oltáriszentséget 

saját testével védelmező vértanú szerepére. A diákként kitűnő tanuló már a gimnáziumi éveit 

követően elkötelezte magát és jelentkezett a ciszterci rendbe. „Add, hogy életem méltó legyen 

hivatásomhoz, hogy szent lehessek!” – írta már ekkor LELKI naplójába. Tizenkilenc évesen 

tette le első fogadalmát, majd 1955. június 19-én szentelték pappá. 

A közösségi ember 

Szentgotthárd második kerületében, Rábakethelyen kapott kápláni megbízatást. A plébánia 

szolgálta ki a környező falvak egyházközösségeit is. A helyiek hamar megszerették. 

Különösen a fiatalok rajongtak érte, nem csak hittanórát tartott nekik, hanem játszott és 

sportolt is velük: rendszeresen beállt közéjük futballozni, télen kismotorjával a szánkójukat is 

húzatta. A visszaemlékezések szerint vidám, barátságos és aktív közösségi élet bontakozott ki 

a kethelyi plébánia környékén, a gyerekek alig várták, hogy találkozhassanak János atyával. 

"Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, 

és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az 

embereket. (..) Ő nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akár csak 

két szót ne szólt volna hozzá." 

A végzetes éjszaka 

Egyre több embert nyert meg a hitnek, ami a kommunista hatalomnak is feltűnt. El akarták 

helyeztetni, de miután ezt a püspök Brenner tudomására hozta, ő csak annyit mondott: "Nem 

félek, szívesen maradok." A püspök kiállt mellette, maradt Rábakethelyen, annak ellenére is, 

hogy az állami egyházügyi megbízott következményeket helyezett kilátásba. Első alkalommal 

fahasábokat dobáltak elé az erdőből, amikor kismotorral hazafelé tartott Farkasfáról. Ezeket 

még ki tudta kerülni. Tudta, veszélyben van, mégis ugyanolyan odaadással végezte tovább 

lelkipásztori munkáját. Az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka már végzetesnek 

bizonyult számára. Éjfél körül egy fiatalember zörgetett be a plébániára azzal, hogy a Zsidán 

élő, súlyos beteg nagybátyjának adja fel az utolsó kenetet. János atya a rövidebb, dombtetőn 

keresztül vezető sötét gyalogúton indult el, zseblámpával. Néhány méter után igazoltatás 

céljával megállították és megtámadták. Ekkor még sikerült elmenekülnie és elbújnia. Később 

folytatta útját a beteghez, ám a beteg háza közelében elkapták és rengeteg késszúrással 

megölték. Amikor rátaláltak a zsidai iskola mögött, még élt, keze szorította az 

Oltáriszentséget tartalmazó táskát. 

A nyomozás 

A nyomozás során több vádat is felhoztak ellene, amit esetleg rábizonyíthatnak, de nem 

találtak senkit, aki rosszat mondott volna róla. A híres Kántor nyomozókutyát is bevetették, 

aki a kethelyi iskola előtt a csoportokba állított lakosságot szaglászta végig. Kántor a 
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nyomozókat egy zsidai férfihoz vezette, akit aztán halálra is ítéltek, végül a Legfelsőbb 

Bíróság felmentette. Később azt a fiút ítélték el, aki a káplánt elcsalta a plébániáról. 

A nyomokból, a felvett boncolási jegyzőkönyvből és az azóta tett vallomásokból ma már 

tudni lehet, hogy támadói többen voltak: szombathelyi ávósok, egy helyi rendőr és helyi 

pártemberek. Nemcsak többszörösen megkéselték, de durván fejbe verték, nyakát 

megtaposták, végül egy kúthoz vonszolták, bár alkalmuk már nem volt beledobni. 

A vértanú 

A vértanú papról a szocializmus évtizedei alatt nyilvánosan nem lehetett megemlékezni. A 

rendszerváltozás után emlékkeresztet állítottak a gyilkosság helyszínétől néhány méterre, 

illetve emlékkápolna épült azon a helyen, ahol utolsó útja haladt - ugyanitt zarándokutat is 

kialakítottak. 

Még diákkorában, az egyik magyar dolgozatát ezzel a mondattal fejezte be: „Ép testben, ép 

lélek.” Az államosított iskola magyartanára kíméletlenül aláhúzta a LÉLEK szót, és piros 

tollal kérdőjelet tett: „Hol van?” Az érdemjegyét pedig lerontotta. Brenner János nem csak 

rövidre szabott életével, de vértanúságával is bebizonyította, hogy a LÉLEK és a hit, a 

jószándék és a szeretet képes felülemelkedni a sötétségen és a reménytelenségen. 

Boldoggá avatását tízezrek ünnepelték 2018-ban. 

  



 
19 

LIPOVÁCZI DESITS GYULA dr. (1840-1904) 

A XIX. század végi Szentgotthárd egyik legjelesebb polgára, Széll Kálmán barátja és dr. 

Vargha Gábor országgyűlési képviselő apósa volt. Királyi közjegyzőként intézte a helyi 

lakosok hivatalos ügyeit, részt vett több vállalkozás alapításában és igazgatótanácsában. 

Támogatta a helyi kulturális életet, a segélyegyesületeket. A köz érdekét szolgáló 

munkásságával nem csak a gotthárdiak tiszteletét vívta ki, de 1903-ban elnyerte a magyar 

királyi tanácsos kitüntető címet is. 

Királyi közjegyző 

1840. január 23-án született a Vas megyei Csákány községben. Apja Desits József uradalmi 

tiszttartó volt. Középiskoláit Szombathelyen, Győrben és Keszthelyen végezte. Jogot 

Grazban, Budapesten, Bécsben és Prágában hallgatott. Ügyvédi vizsgáját 1864. május 2-án 

tette le. 1860-ban Vas vármegye szolgálatába lépett, és mint aljegyző működött rövid ideig. 

1863-től Szentgotthárdon élt, ügyvédként dolgozott, majd 1875. augusztus 2-án szentgotthárdi 

és németújvári királyi közjegyző lett. A közjegyzői intézmény Magyarországon ebben az 

évben jött létre, a posztra az igazságügy-miniszter nevezte ki. A törvény előírása szerint csak 

feddhetetlen jellemű személy tölthette be a hivatalt. Desits Gyula egyike volt az első 

kinevezett királyi közjegyzőknek. Feladatuk volt meggyorsítani az igazságszolgáltatás 

menetét hiteles, azonnal végrehajtható okmányok készítésével és dokumentumok 

hitelesítésével. A király 1895-ben a közügyek terén elért eredményei elismeréséül nemességet 

adományozott Desits Gyulának lipováczi előnévvel. 

A közéletben 

Desits Gyula aktív szerepet vállalt Szentgotthárd közéletében. Községi önkormányzati és 

megyei bizottsági tag volt, a megyei közgyűléseken is képviselte a település érdekeit. Szinte 

minden új intézménynek a létesítése körül voltak érdemei. Bekapcsolódott az üzemek 

irányításába: 1894-ben a Szent-gotthárdi Első Téglagyár Rt. elnöke lett, 1896-ban az Óragyár 

és a Villamossági Rt. igazgatósági tagjának választották. Közreműködött a Selyemgyár és a 

Gimnázium létrehozásában is. Tagja volt az 1891-ben alakult Gimnáziumi Bizottságnak, 

amelynek célja volt az intézmény alapításának előkészítése. 1900-ban a Szent-gotthárdi 

Közművelődési Egyesület elnökévé választották. Az ő javaslatára támogatta a helyi közgyűlés 

anyagilag is a Kaszagyár alapítását 1902-ben. Képviselő testületi tagként a szegénység 

felszámolásáért fáradozott, végrendeletében húszezer pengő értékű ház- és földingatlant 

hagyott Szentgotthárdra, hogy azt népjóléti célokra használják. A mai József Attila utcában 

emeletes bérházat építtetett, amit ma is Desits-háznak neveznek a város lakói. 

1899. október 26-án Valéria nevű lányát dr. Vargha Gábor ügyvéd feleségül vette. Az 

eseményen Széll Kálmán miniszterelnök tanúként vett részt. A másik tanú Laky Kristóf kúriai 

bíró, a szombathelyi törvényszék elnöke volt. A polgári esküvő Szentgotthárdon, az egyházi 

Körtvélyesen, az ottani evangélikus templomban volt. A másik lányát, Zsófiát 1901-ben 

denevitzi Bülow Vilmos gróf vette feleségül. A Kossuth utca 6-os számú házát Valéria lánya 

örökölte, és abban élt férjével, Vargha Gáborral a háború utáni kilakoltatásig. Desits Gyula 
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lakása, irodája a következő, a 8-as számú házban volt. Az irodájában halt meg agyvérzésben 

1904. augusztus 16-án. 

Desits Gyuláról halála után utcát neveztek el, a korábbi Hosszú utcát. 1945 után azonban 

ismét átnevezték, József Attila nevét vette fel. A család sírboltját a régi temetőben az 1950-es 

évek elején lerombolták. 
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PÁVEL ÁGOSTON (1886-1946) 

Pável Ágoston vend (szlovén) családban született 1886. augusztus 28-án Vashidegkúton (ma 

Cankova). Származását később sem tagadta meg, büszkén vállalta kettős identitását. Az ifjú 

Ágoston elemi iskoláit Cankován végezte, gimnáziumba Szentgotthárdra került. Itt végezte a 

gimnáziumban első négy osztályát. Kosztos diákként élt a városban, érettségi vizsgát azonban 

már a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban tett. 1911-ben szerzett magyar-latin szakos 

tanári diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 

A fiatal tanár a Szentgotthárdra kinevezett főszolgabíró lányát, Benkő Irént vette feleségül 

1914-ben, s a szentgotthárdi barokk templomban fogadtak egymásnak örök hűséget.  

Pável Ágoston, a tudós tanár 

Pável Ágoston először Tordán, majd Dombóváron tanított, 1920-tól haláláig a szombathelyi 

leány majd fiú gimnázium tanára volt. Magát mindig is tanárnak tartotta. A tudós tanár 

munkája során tanulók generációit oktatta a nyelvek, a népek irodalmi értékeinek 

megőrzésére, továbbadására. 

Nyelvészeti, irodalmi munkássága 

1913-ban doktori címet szerzett. Bölcsészdoktori diplomáját szülőfaluja szlovén nyelvjárása 

hangtanáról írta A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana címmel, majd 1942-ben a Vend 

nyelvtant (nyomtatásban csak 2013-ban jelent meg). 

Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató, költő, könyvtár- és múzeumszervező tanári hivatása 

mellett a szombathelyi Kultúrpalotában megkezdte a városi könyvtár felújítását, 

rendszerezését, igazgatását. 1924-től haláláig a szombathelyi múzeum könyvtárának őre volt. 

Tevékenysége alatt kategorizálták a könyveket. 

Irodalmi munkássága is jelentős. A szlovén népköltészet és irodalom jeles alakjait ismertette 

meg a magyar olvasókkal fordításaiban. Önálló kötetként szépirodalmi alkotásai is 

megjelentek: A Vak völgy ölén így zsolozsmázok című verseskötete 1933-ban, a Felgyújtott 

erdő 1936-ban. 1976-ban válogatott műfordításai és versei is megjelentek. 

Pável Ágoston, a néprajzkutató 

Nyelvészeti és irodalmi munkássága mellett néprajzi anyagot gyűjtött, elsősorban az 

Őrségben és a Vendvidéken. 1928 és 1946 között a Vasvármegyei múzeumot és néprajzi tárát 

vezette. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak. 1927-ben jelent meg a Nyílt tűzhelyű 

konyhák a hazai szlovénoknál, 1942-ben a Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben című 

munkája a Néprajzi Értesítőben, 1936-ban az Őrségi képek tanulmánya a Vasi Szemlében. 

Tudományszervező tevékenysége 

1933-ban megalapította a Vasvármegyei Múzeumbarátok Egyesületét. A köré szerveződő 

agilis mag határozta el a Vasi Szemle című folyóirat alapítását. Pável Ágostonban megvolt a 

megfelelő vízió, kitartás és együttműködési készség a folyóirat működtetéséhez. 
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Főszerkesztőként megteremtette a kiadás anyagi alapját előfizetések szervezésével. 

Mozgósította személyes, szakmai és baráti kapcsolatait, s megyén kívüli kutatókat is 

igyekezett megnyerni szerzőként. Pável Ágoston sokat tett azért, hogy a különböző 

világnézetű embereket közös nevezőre hozza. 

Egész életében Vas megye kulturális és tudományos fejlődéséért küzdött, fáradhatatlanul 

alkotott. Már gyerekként is kiválóságra törekedett, s felnőtt életében sem – szerteágazó 

tevékenysége mellett – elégedett meg a kiválónál szerényebb teljesítménnyel. Példaképül 

állhat a mai ifjúság előtt. 

Fiatalon, 1946. január 2-án hunyt el. A szombathelyi Szent Kvirin Szalézi templomban 

nyugszik. Emlékét Vashidegkúton, Szentgotthárdon és Szombathelyen is őrzik. Szobra áll 

Felsőszölnökön, Cankován, iskolát, múzeumot, lakótelepet is neveztek el róla. 
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Dr. SZÉKELY ERNŐ (1884-1960) 

A dinasztia 

Dr. Székely Ernő járási tiszti főorvos nevezetes szentgotthárdi orvosdinasztia tagja, közel 50 

éven át volt városunk egészségügyének meghatározó egyénisége. 

Apja, dr. Schlesinger Ármin (1849-1912) 1880-ban költözött Szentgotthárdra, orvosként 

ellátta a település és az Erzsébet Kórház betegeit. Ő lett a szentgotthárdi járás első kinevezett 

tisztiorvosa.  

A háború alatt 

Fia, Ernő a 4 szentgotthárdi algimnáziumi év után, Szombathelyen folytatta tanulmányait a 

Katolikus Gimnáziumban, ahol sikeres érettségit tett. 1900-ban a nevét Székelyre 

magyarosította. Orvosi diplomát Budapesten szerzett 1908-ban, gyakorlóéveit fővárosi 

kórházakban töltötte, 1911-ben tért vissza szülőhelyére. 1913-tól körorvosként és 

üzemorvosként praktizált Szentgotthárdon. 

Az I. világháború alatt 3 éven át az orosz hadszíntéren szolgált a császári és királyi 83. 

gyalogezrednél és a 27-es hadtestnél mint zászlóaljfőnök. Érdemeit több kitüntetéssel 

ismerték el: Koronás Arany Érdemkereszt, Károly Csapat Érdemkereszt, II. oszt. 

Vöröskereszt Díszjelvény. Az Ottomán Vasfélhold kitüntetést az isztambuli kórházban 

végzett lelkiismeretes orvosi munkájáért kapta 1917-ben. 

Kör- és üzemorvos 

A háború után visszatért szülővárosába. Tevékenységi körébe beletartozott a körorvosi, 

üzemorvosi, iskolaorvosi munkája, és a gimnáziumban egészségtan tanári feladatokat is 

vállalt. 1919-ben feleségül vette Magyary Annát, 5 gyermekük született: Piroska, Anna, Ernő, 

Mária és Erzsébet. 

1920-tól a helyi Tűzoltó-egylet, 1927-től a Munkásbiztosító orvosi feladatait is ellátta. 1925-

ben tett tisztiorvosi vizsgát, a következő évben kinevezték a szentgotthárdi járás tiszti 

főorvosának. E minőségében feladata volt a járás közegészségügyének felügyelete: az ivóvíz, 

az élelmiszerek, a lakások, az iparműhelyek, az iskolák közegészségügyi követelményeinek 

megállapítása és ellenőrzése, az orvosi, gyógyszerészi, szülésznői és halottkémi szolgálat 

előírásának betartatása, a vasutak közegészségügyi helyzetének ellenőrzése, a kuruzslás 

megakadályozása. 

Tiszti főorvos 

Tiszti főorvosi tevékenysége mellett gyógyító orvosként is tevékenykedett, dr. Frühwald 

István körorvossal egymást helyettesítették a szabadságuk idején. Járási főorvosként 

támogatta az Iskolaszanatórium alapítását 1929-ben, és kezdeményezte az Egészségház 

létrehozását a Hunyadi úton. 1956-tól – már nyugdíjasan – a Szociális Otthon főorvosa lett. 

Munkájával jelentősen hozzájárult városunk egészségügyének fejlődéséhez. 1960-ban halt 

meg, sírja a szentgotthárdi temetőben van. 
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Fia, ifjabb dr. Székely Ernő (1927-2015) tüdőgyógyász szakorvosként folytatta az orvosi 

hivatást, orvos-igazgatóként vezette a Rehabilitációs Kórházat, szolgálta Szentgotthárd 

egészségügyét. 

Köszönjük a Székely Gábor és Székely Ákos által rendelkezésre bocsátott fényképeket és 

dokumentumokat. 
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MATHIASZ (MARÓT) ARTÚR (1877 – 1956) 

A Torontál megyei Máriaföldön született 1877. március 16-án. Apja tanító volt, akit tíz éves 

korában elveszített, de édesanyja a nehézségek ellenére iskoláztatta a fiát. 

A szegedi piarista gimnáziumban érettségizett 1895-ben, ezután Budapesten a Bölcsészkar 

hallgatója lett, és 1899-ben szerezte meg a tanári oklevelet.  

Tanár majd igazgató Szentgotthárdon 

1900-tól a Szentgotthárdi Reál Gimnázium magyar és német nyelv és irodalom tanára, majd 

1912-től 1935-ig az igazgatója volt. Nyugodt, bölcs gondolkodású, mélyen vallásos, de derűs 

emberként mutatják be a gimnáziumi évkönyvben. „Tanári működését főként a megértő 

szelídség, a diáknak emberré becsülése jellemezte. (…) Sohasem volt rideg hivatalnok, emelt 

hangú fölöttes” – írták róla. „Tanár és diák egyaránt elmondhatta, hogy az ő vezetése mellett 

öröm volt Szentgotthárdon diáknak, tanárnak lenni.” Cikkeket és költeményeket írt és 

fordított németből. Főbb cikkei: Pázmány Péter stílusa, A királymondakör a magyar 

költészetben, Körner Tivadar drámai munkái. Amikor az I. világháború kitört, neki is be 

kellett vonulnia; később azonban felmentették, mert szükség volt rá a front mögötti harctéren. 

A magyarság érdekeit szolgálta, melyet mutat az a tény is, hogy a bolsevisták halálra ítélték, s 

a végrehajtástól csak a véletlen által tudott megmenekülni. 

Nevét Mathiaszról Marótra magyarosította. 1925 nyarán az ő szervezésével helyi és 

műkedvelő budapesti és külföldi előadóművészekkel közösen tartottak előadásokat egy héten 

át. A háború befejeződése után, 1945. április 16-án 20 érettségire jelentkezőt az ő 

irányításával érettségiztettek. 1956-ban halt meg, sírja a régi temetőben van. A város utcát 

nevezett el róla a Kethely és Zsida közti településrészen. 

Sokrétű tevékenysége 

Rendkívül sokrétű tevékenységet fejtett ki a gimnáziumban (pl. ifjúsági zenekart létesített) és 

Szentgotthárdon is. Rengeteget tett Gotthárd kultúrájának ápolásáért és fejlődéséért. 1900 és 

1914 között szerkesztette a Szent-Gotthárd című lapot. Hivatásának gyakorlása mellett élénk 

részt vállalt a társadalmi és megyei életben is: Vasvármegye törvényhatósági bizottságának 

tagja volt, a szentgotthárdi Dalosegyletnek 18 éven át a karnagya, 30 évig pedig az elnökeként 

tevékenykedett. A szentgotthárdi kaszinó háznagya, a szentgotthárdi jótékony nőegyesület 

titkára, a szentgotthárdi iparoskör dísztagja, a körmendi Irodalmi és Dalosegyesület 

tiszteletbeli tagja, a szentgotthárdi járási kórházegyesület és a Magyar Asztaltársaság 

választmányi tagja volt. Járási tűzrendészeti felügyelőként is tevékenykedett, a „Szent-

Gotthárd“ felelős szerkesztője volt és vezette Szentgotthárd Olvasóegyletét is. 

A két világháború közötti legnagyobb hazai diákszövetség, a Foederatio Emericana 

Nagyrendje (Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség) szentgotthárdi 

szervezetének subpriorja (vezető helyettese) volt.  

Dalárda 
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A Dalárda - mely 1939-ben újjáalakult – alapszabályán olvasható szöveg Marót Artúr 

alkotása. A dallamot is ő komponálta. 

„A dal a szívnek öröme, 

a dal vigasztalásunk,  

a dal az élet melege 

a dal a boldogságot! 

Aki dalolni tud s szeret: 

rossz ember nem lehet! 

Ha bánatod, örömed van: 

örülj, busulj a dalban!” 
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VAKARCS KÁLMÁN (1872-1952) 

Vakarcs Kálmán 1872. október 5-én született Szatmárnémetiben. Már szülővárosában, 

diákként rendszeresen írt a „Szatmár és vidéke” hetilapban. Kassán volt katona, ahol 

vonzódott a felvidék néprajza iránt. 1897-től a szerbiai Nagykikindára került gimnáziumi 

tanárnak.  

Tanár Szentgotthárdon 

1920 májusában helyezte a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a gimnáziumunkba a 

magyar – latin szakos pedagógust. Később kinevezték igazgatóhelyettesnek. Javasolta a 

bejáró tanulók számára az internátust, a szegény sorsúak részére az ingyenes étkezést, a 

szorgalmas diákoknak pedig ösztöndíj adását kezdeményezte. Lelkiismeretes, következetes, 

szociálisan érzékeny nevelő volt. Gondolataival, javaslataival a Trianon utáni nehéz időkben 

segítette a gimnáziumi tanulók pályaválasztását. A szülők bevonásával szinte családonként, az 

anyagi lehetőségeiket is figyelembe véve „terelgette” a diákokat életük egyik legfontosabb 

döntése idején. Bevonta őket az adatgyűjtésbe, főleg a vidéki tanulók voltak segítségére. 

Nyugdíjazásakor, 61 évesen kollégái nevében tanártársa, Ruzsics Béla búcsúztatta megható 

szeretettel: „mert az egyszerű életkeretet el nem lankadó, buzgó, lelkiismeretes, lelkes tanári 

munkásság töltötte ki. (…) Szelíd lelkű, gyengéd, szerető atyja volt az ifjúságnak.” Csak a 

katedrától vált meg, a munkától nem.   

Újságíró és helytörténész 

Ilyen volt Kuntár Lajos is, aki később tudósító társa is lett osztályfőnökének a 

Vasvármegyénél. Vakarcs Kálmán írta meg Szentgotthárd és a közvetlen környékben 

történteket, volt diákja pedig a járás távolabbi falvainak eseményeit.  

Kezdetektől lelkesen támogatta az Iskolaszanatórium létrehozását. „Az iskola, a tanári kar 

szerepe a tüdőbaj elleni harcban…” című pályázata segédkönyv volt tanár társai számára.  

Már Szentgotthárdra érkezésétől fogva tudósítója volt a szentgotthárdi Szabad Népnek, a 

Hírnek, a Vasvármegye, a Dunántúli lapok, a Budapesti hírlap, a Harangszó, az Ifjúság és Élet 

című lapoknak, publikált az országos Tanáregyesületi Közlönyben és az Ethnográphiaban. 

Közéleti tevékenysége 

Aktív közéleti tevékenységei közül kiemelendik a Néprajzi Társaságban, az Országos 

Középiskolai Tanáregyesületben, Közművelődési Egyesületben, a Kaszinóban, az Állatvédő 

Egyesületben végzett munkája. Presbiternek választották a helyi evangélikus közösségben, 

díszelnöknek az Evangélikus Diákszövetségben. Élen járt a helyi ismeretterjesztésben. 

Számos előadása volt vasárnap délutánonként a Szentgotthárdi Közművelődési Egyesületben. 

Nyomtatott munkáiból pedig rendszeresen felolvasásokat tartott. 

Néprajzi és helytörténeti kutatásai 

1933 után az újságcikkek írásán túl elsősorban a szentgotthárdi járás néprajzát, természeti és 

történeti vonatkozásait kísérte figyelemmel. Évekig tartó adatgyűjtést követően, helytörténeti 
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kutatásai nyomán számos értékes könyve, kézirata, leírása jelent meg. Elsőként 1929-ben „A 

szentgotthárdi fazekasok készítményei” című tanulmánya jelent meg. 1933-ban a 

„Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban”, majd 1935-ben a „Szentgotthárd és környékének 

ismertetése” című könyve. Ezt követte 1939-ben a sokkal részletesebb, alaposabb munka, a 

Szentgotthárd – muraszombati járás ismertetése” Ebben a könyvében járásunk műemlékei, 

kulturális nevezetességei mellett összegyűjtötte a legjelentősebb egyházi és világi 

személyeket is, ismertetve röviden életrajzukat. Kutatásaival három évtized alatt sikerült 

összegyűjtenie és ezáltal megmentenie az utókor számára az itt élő lakosság hagyományait, 

szokásait, melyekről kitartó munkája nélkül ma már nem is tudhatnánk. Fáradhatatlanul 

végzett tevékenységét 1920 és 1951 közt folytatta környékünkön.  

Felesége elhunyta után lányához került Csórra. Ott halt meg csendesen, szinte munka közben 

1952. március 3-án.   
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2. számú melléklet 

 

A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve 

 

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve a Szentgotthárd település életére 

kiható kiemelkedő jelentőségű emberek nevének és emlékének megörökítésére 

szolgál halálukat követően – legkorábban elhalálozásuk után ötven évvel.       

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe azon személyek neve kerülhet 

megörökítésre, akik Szentgotthárd település szempontjából meghatározó 

jelentőséggel bírtak vagy bírnak, vagy társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális, 

egészségügyi, sport, tudományos és művészeti területen elősegítették a település 

fejlődését, hozzájárultak a település hírnevének, tekintélyének emeléséhez. 

- Akinek nevét a Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében megörökítik, az előtt 

ebben a formában is az idők végezetéig tiszteleg Szentgotthárd.   

- Ajánlásra jogosultak: Szentgotthárd mindenkori elöljárói: megválasztott, hivatalban 

lévő polgármestere illetve bármely megválasztott hivatalban lévő városi képviselő. 

bármelyike. A javaslat csak írásban tehető Szentgotthárd polgármesterénél, aki a 

javaslatot a képviselő – testület elé terjeszti. Az előterjesztést megelőzően lehetőség 

szerint ki kell kérni a Szentgotthárd településtörténetével, értékeinek megőrzésével 

foglalkozó szentgotthárdi társadalmi (civil) szervezet(ek) véleményét is – ezt a 

véleményt a döntéshozókkal ismertetni kell. A javaslatnak tartalmaznia kell a 

személy életének, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek 

ismertetését.  

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében megörökített nevét és a méltatást 

az Aranykönyv tartalmazza, amelynek vezetéséről és őrzéséről Szentgotthárd Város 

Önkormányzata gondoskodik. 

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében történő megörökítésre ünnepélyes 

keretek között kerül sor a Szentgotthárdi Halhatatlan névnek az Aranykönyvbe való 

beírásával és a méltatás szövegének az Aranykönyvbe történő bevezetésével.  Az 

Aranykönyvben való megörökítésről díszes oklevél állítható ki amit átadni kizárólag 

a megörökített még élő hozzátartozói számára azok kifejezett kérése alapján, 

sorszámozottan lehetséges. A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.  
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Tárgy: Sírhelyek felvételének javaslata a Nemzeti Kegyeleti és 

Emlékhely Bizottság adatbázisába 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Szentgotthárdi Honismereti Klub tagja, Talabér Lászlóné azzal az észrevétellel fordult 

hozzánk, hogy a Nemzeti Örökség Intézetének „Nemzeti Sírkert” adatbázisában két 

szentgotthárdi sír található: a Cisztercita rend temetkezőhelye (a Hunyadi úti 

temetőkápolnában lévő temetkezőhelyek) és Tánczos Tibor színész sírhelye.  

Javasolja, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz fordulva további 

szentgotthárdi sírhelyeket ajánljunk az adatbázisba és ezáltal védettség alá:  

 

1. Hét ciszter közös sírja  

Majtényi Erik, Unger Román, Kassuba Domonkos, Szántó Kamill, Berger Máté, 

Saád Henrik, Légár Hugó 

Indoklás: A Szentgotthárfd, Hunyadi úti régi temető központi helyén levő impozáns 

síremlék. Így valamennyi ciszterci sírunk védelem alá kerülne Szentgotthárdon. Más 

településnek a megyénkben nincs ilyen öröksége, a Dunántúlon is csakis csak Zircen, 

Pécsett és a Duna – Tisza közén Baján.  

 

2. Hambek Alajos 

Indoklás: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tisztje, honvéd százados, 

Szentgotthárdon született. Szabadulása után járásbíró volt és itt is halt meg a 

településen. Honvéd társaik megyénk szerte évek óta a Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság védelme alatt állnak.  

 

3. Szüts / Szücs Iván  

Indoklás: A felesége révén került Szentgotthárdra, szintén az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc tisztje, sírját a cserkészek ismerték és koszorúzták. Síremlékét halála 

után nem sokkal a város állíttatta.  

 

4. Gubicza Ákos  

Indoklás: 2021 augusztusának végén lesz 100 éve, hogy életét áldozta a hazáért. Neki 

és társainak is nagy szerepe volt abban, hogy városunk magyar maradhatott Trianon 

után. A megyeházán márványtábla állít nekik emléket. 

 

5. Lóskay Békény 

Indoklás: Szentgotthárdon a temetőkápolna oldalában található márvány sírköve. 

Eredetileg a bencés rend tagja volt, majd 1848 decemberében honvédnek jelentkezett 

és kilépett a rendből. Később belépett a ciszter rendbe, majd 1881-ben került 

Nagyfalvára. Szentbeszédeivel mindig nagy hatást gyakorolt a hallgatóságára.  
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökéhez Dr. Boros Péterhez kell benyújtani 

egy beadványt, a Bizottság pedig a soron következő ülésén bírálja el a javaslatot, amelynek 

eredményéről írásban tájékoztatnak majd.  

A jelenleg az adatbázisban szereplő Cisztercita rend temetkezési helye tévesen szerepel, 

ugyanis a városi temető címét jelölik, illetve Schrezenmayer Gáspár festőművészként 

szerepel, pedig ő fafaragó, asztalosmester volt. Szeretnénk kérni ezek javítását is.  

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy a Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság részére az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint javasoljuk felvételre a 

Nemzeti Sírkert adatbázisába a Szentgotthárd Városban található síremlékek közül a 

következőket: a Hét ciszter szerzetes közös sírját, Hambek Alajos, Szüts Iván, Gubicza Ákos 

és Lóskay Békény sírhelyét. Egyebekben pedig a Nemzeti Sírkert adatbázisban jelenleg 

szereplő téves megjelölések javítását kérvényezi Szentgotthárd Város Önkormányzata. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző     

 

Szentgotthárd, 2020. június 11.  

 

         Huszár Gábor 

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 

Dr. Boros Péter Elnök Úr részére! 

 

NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE 

1086 Budapest, Fiumei út 16-18. 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Szentgotthárd több mint 835 éves történelmi múltra visszatekintő kisváros, amelyet a 

ciszterek betelepítésével alapított meg III. Béla királyunk. Nyolc évszázad alatt számos olyan 

személy élt és tevékenykedett Szentgotthárdon, akik munkásságukkal sokat tettek 

városunkért. Legtöbbjük emlékét ápoljuk, őrizzük, ebben nagy segítségünkre van a 

Szentgotthárdi Honismereti Klub, egy lelkes lokálpatrióta csapat, akik szabadidejük jelentős 

részében településünk helytörténetét kutatják és különböző kiállításokon a feltárt ismereteket, 

dokumentumokat, fotókat, tárgyakat be is mutatják.  

 

Talabér Lászlóné, a Klub egyik tagja javasolta önkormányzatunknak, hogy néhány olyan 

személy sírhelyének védetté nyilvánítását terjesszük a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottság elé, akik – bár fontos szerepet töltöttek be Szentgotthárd (adott esetben pedig 

Magyarország) eseménytörténetében – napjainkra egyre kevésbé ismertek.  

 

A fellelhető információk, dokumentumok alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a hét 

ciszter szerzetes közös sírját, Hambek Alajos, Szüts Iván, Gubicza Ákos és Lóskay Békény 

sírhelyét szíveskedjenek védetté nyilvánítani és adatbázisukba beemelni.  

 

INDOKLÁS 

 

A hét ciszter szerzetes közös sírja:  

 

Szentgotthárd múltját, ekképp pedig jelenét is meghatározza a ciszter rend tevékenysége. 

Fontos számunkra a ciszter múlt, minden eszközzel őrizzük azt. A Szentgotthárdi Honismereti 

Klub 2017-ben egy kiállítás keretében gyűjtötte össze a ciszter emlékeket, a legtöbb 

kiadványunkban nagy hangsúlyt fektetünk a rend és a város közös történetére, de folyamatban 

lévő pályázatainkban, beruházásainkban is fellelhetőek a ciszter hagyaték elemei (pl.: 

Időutazó múzeum, ciszter tanösvény kialakítása).  

1183-ban érkezett Szentgotthárdra 13 ciszter szerzetes a franciaországi Trois Fontaines-ből, 

III. Béla király a Rába és a Lapincs folyók összefolyásánál jelölt ki számukra területet, amely 

mezőgazdasági tevékenységük végzéséhez alkalmas volt.  

1556-ban Széchy Margit elüldözte Szentgotthárdról a cisztereket, akik csak III. Károly király 

1734-ben kelt adománylevele értelmében térhettek vissza birtokaikra.  
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A barokk épületegyüttes felépítését követően munkásságukkal tevékenyen hozzájárultak a 

település életéhez, fejlődéséhez egészen 1950-ig. Akkor egy éjszaka alatt telepítették ki őket, 

azóta a rend nem is tért vissza Szentgotthárdra.  

Hét szerzetes, Majtényi Erik, Unger Román, Kassuba Domonkos, Szántó Emil, Berger Máté, 

Saád Henrik és Légár Hugó sírhelye a szentgotthárdi régi temető központi helyén található, 

ma elsősorban a cserkészek gondozzák.  

 

Majtényi Erik Gyula (1894 – 1930) 

1913-ban lépett be a rendbe, 1919-ben szentelték pappá. 11 éven keresztül működött a tanári 

pályán, munkásságának színhelye a bajai Katolikus Főgimnázium volt. Betegsége miatt 

nyugdíjazták, Szentgotthárdon halt meg 36 évesen. 

 

Unger Roman Mihály (Hegyeshalom, 1845 – Szentgotthárd, 1931) 

1867-tól ciszterci szerzetes, 1872-től áldozópap. A tanári pályán 14 évet töltött el, a pécsi 

ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban német nyelvet és irodalmat tanított. Tagja volt a 

filológiai társaságnak és az országos középiskolai tanáregyletnek. 24 éven át lelkészként, 

majd 13 évig különböző rendi hivatalokban szolgált. Nyugdíjas éveit Szentgotthárdon töltötte. 

 

Kassuba Domonkos (1851-1931) 

Gyöngyösön született, 1868-ban lépett be a ciszter rendbe, 1874-ben szentelték áldozópappá. 

1874 és 1879 között főgimnáziumi tanár volt Pécsett, 1879 és 1892 között pedig Egerben. 

1892 óta szintén Egerben volt perjel és főgimnáziumi igazgató. Tanítványai között olyan 

személyeket találunk, mint például Négyesy László, irodalomtörténész, akinek szemináriumai 

a magyar irodalmi élet meghatározó alakjait ösztönözte írásra (pl.: Juhász Gyula, Kosztolányi 

Dezső, Tóth Árpád, Babits Mihály).  

Szentgotthárdon alperjelként figyelte és regisztrálta naponta a meteorológiai jelenségeket. Sok 

éves megfigyelései alapul szolgáltak ahhoz a felismeréshez, hogy Szentgotthárd klimatikusan 

is alkalmas egy tüdőgyógyászati intézmény létesítésére.  

 

Szántó (Szeitl) Kamill Ferenc (Vác, 1860 – Szentgotthárd, 1932) 

1877-ben lépett be a rendbe, 1883-ban szentelték pappá. Életpályája összefonódik a pécsi 

nagy Lajos Katolikus Gimnázium történetével, amely 42 évnyi tanári munkálkodásának fő 

helyszíne volt. Fő szaktárgyai (latin és görög nyelv és irodalom) mellett gyorsírást is tanított. 

Tagja volt a budapesti filológiai és magyar pedagógiai társaságnak. 1927-es nyugdíjazása után 

került Szentgotthárdra. 

 

Berger Máté dr. (1855-1935) 

Rendeken született, 1873-ban lett a ciszter rend tagja, 1880-ban szentelték áldozópappá. 1879 

és 1886 között az egri főgimnázium tanára volt, 1886 és 1892 között a székesfehérvári 

főgimnáziumban tanított. Szentgotthárdon 1892 és 1907 között szolgált lelkészként, majd – 

miután 1907 és 1918 között Hercegfalván lelkészi munkát végzett – 1918-tól haláláig 

Szentgotthárdon élt. A szegény tanulókat támogató segítőegyesület alapító tagja volt.  

A bölcsészet aranydoktora, a német nyelv és irodalom középiskolai tanáraként a ciszter rend 

iskoláiban értékes munkát végzett az ifjúság oktatása, nevelése terén.  
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Saád Henrik (1861-1943) 

Egerben született, 1878-ban lépett be a ciszter rendbe, 1884-ben szentelték áldozópappá.  

1883 és 1889 között a bajai főgimnázium tanára volt, 1889-től pedig Egerben. 1902. június 

16-án a nagyteveli plébánia kegyura lelkésszé nevezte ki. Később plébános 

volt Nagytevelen, Veszprém megyében. Szentgotthárdon jószágkormányzó volt 1909 és 1915 

között. Visszatért tanítani Bajára 1916 és 1927 között, 1927 és 29 között alperjel volt 

Egerben, majd irodaigazgató Zircen. 1931-től haláláig szentgotthárdi alperjel volt. 1943-ban 

Szentgotthárdon halt meg.  

A klasszikus, művészi zene rajongója volt, egyik alapítója volt a bajai Liszt Ferenc 

Egyesületnek. Foglalkozott műfordításokkal és szövegírással is (Szent Mór-Kantáta, Szent 

Mór pécsi püspök somogyvári karácsonya c. oratórium, Krisztus Király-Kantáta – ennek 

bemutatását nem érhette meg.) 

 

Légár Hugó Gusztáv dr. (Kaposvár?, 1861 – Szentgotthárd, 1944) 

A Kaposvári Állami Gimnáziumban tanult, majd belépett a ciszterci rendbe. Rendi 

munkásságát 1887-ben áldozópapként és hittanárként kezdte a pécsi ciszterci Nagy Lajos 

Gimnáziumban. Tanítványa volt pl. Babits Mihály. Tagja lett a Szent István Társulatnak. 

1916-ban a rendfőnök Előszállásra helyezte, ahol plébánosi hivatala mellett kerületi 

tanfelügyelő feladatokat is ellátott Fejér megyében. Résztvevője volt az 1924-ben a 

Székesfehérváron tartott megyei zsinatnak. 1938-tól nyugdíjas éveit töltötte Szentgotthárdon. 

 

Hambek Alajos:  

 

1825. május 19-én született Szentgotthárdon. Szülei Hambek János és Szakacsics Katalin 

római katolikus vallásúak voltak. Tanulmányait előbb Pápán és Szombathelyen végezte, majd 

1846-ban lett a bécsi egyetem hallgatója. Két év múlva 1848 őszén bekapcsolódott a Bécsben 

zajló forradalmi megmozdulásokba, hamarosan az Aula (egyetemisták zászlóalja) századosa 

lett. Hazaszeretete arra késztette, hogy csatlakozzon a Vasvármegyei önkéntes nemzetőr 

zászlóaljhoz, melynek november 11-én már hadnagya volt. Hambek Alajos azon elszántak 

közé tartozott, aki önként, hazaszeretetből jelentkezett a forradalomba,  kötelességének érezte 

hazáját fegyverrel védeni, nem anyagi ellenszolgáltatásért. 

Az önkéntesek száma a mi környékünkön kevés volt. Szent-Gotthárdról a korábbi iratok 

alapján nem is ismerünk mást, aki így cselekedett. 

1848 őszén két zászlóaljat kellett megyénkben toborozni és felszerelni. 

A 44. zászlóalj Szombathelyen, a 45. Sárváron szerveződött. Ez utóbbihoz került 

századosként. 1849. januártól a felső-dunai, májustól a belőle kivált Kmety György vezette 

hadosztályban harcolt, míg Borosjenőnél letették a fegyvert. Borosjenő Világostól nem 

messze, észak-északnyugati irányban található. Itt tette le a fegyvert és került az ellenség 

kezére. Fogolyként az osztrákok besorozták a 17. gyalogezredhez közlegénynek, ahol közel 4 

és fél évig kellett katonai szolgálatot teljesítenie, míg szülővárosa 500 forintért 1853 

decemberében megváltotta szabadságát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1902
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagytevel
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
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Hazajövetele után élete nyugodtabb mederben folytatódott. Közigazgatási pályán előbb 

szolgabíróként, 1871-től pedig járásbíróként tevékenykedett. Az 1856-ban alakult „Elizabeth 

Krankenhaus Verein” Egyesület tagja lett. 

Megnősült, feleségével, Szakatsits Máriaval – aki a helyi Nőegylet aktív tagja, 1895. és 1900. 

között pedig elnöke volt –, a Kossuth L. u.2. szám alatt laktak. Gyermekeik Hambek Gyula 

(1863–1914) és Hambek Mária (özv. Dömötör Antalné) voltak.   

1871-ben egyik alapítója, később 15 éven át nagyra becsült elnöke volt a Szent-Gotthárdi 

Takarékpénztár RT-nek. 1886-ban nyugdíjaztatta magát, de utána is tevékeny maradt. 1892 

januárjában alakult meg Széll Kálmán pártjának, a Szabadelvű pártnak helyi szervezete, 

melynek első elnökéül Hambek Alajost választották. 

1903. december 31-től elnöke lett a már 60 éve működő helyi olvasó egyletnek, melynek 

vezetője mindig csak a város legnagyobb tiszteletet, tekintélyt érdemlő lakosa lehetett. 

Aktív közéleti tevékenységét a megyében is folytatta, pártoló tagja volt a Vas megyei 

Régészeti Egyletnek és a kezdetektől tagja a Vasvár megyei Honvéd Egyletnek. 

1899. március 15-én megtartották Szentgotthárdon a forradalom és szabadságharc 50. 

évfordulóját, ahol a közel 73 éves Hambek Alajos is helyet foglalt az emelvényen, a 

díszvendégek között. Amikor az ő méltatására került sor mindenki felállt és szűnni nem akaró 

tapssal köszöntötte az idős honvéd századost, akkora közmegbecsülésnek örvendett. 

  

Hambek Alajos hosszú, tevékeny élete több mint 81 évesen 1906. november 28-án, 

szívszélütés következtében ért véget. A Temetőkápolna előtti régi temetőben pihent, ahova 

felesége 5 évvel később, 1911-ben követte. Amikor a temetőt 1950-ben megszüntették, sírjuk 

átkerült mostani helyére, a B2-es szektorba, a díszsor jobb oldalának elejére. A magas 

síremlék már a bejárattól jól látszik, tekintélyt parancsoló méretével emlékeztet bennünket az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc hős századosára, aki igazán önkéntesként vett részt a 

harcokban. 

 

Szüts / Szücs Iván: 

 

Baracskai Szüts /Szücs Iván őrnagy, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tisztje 1825-

ben született Zalaegerszegen. Felesége révén került Szentgotthárdra, ahol ügyvédként 

dolgozott. 

Tisztázandó a családneve. A sírkövén a Szücs, a család és a bank gyászjelentésén, ill. a 

katolikus halotti anyakönyvben a Szüts vezetéknév szerepel, ezért vélelmezzük, hogy az 

utóbbi a pontos. 

85 évesen, 1905. június 26-án érte a halál, itt temették el Szentgotthárdon. A halála után nem 

sokkal a város állíttatta a szép fekete márvány síremléket. Egy fél emberöltő után sírja átkerült 

az új temetőbe, ahol ma is megtalálható. 

A légió őrnagyának volt 7000 ívnyi iratanyaga, mert az 1867-es feloszlásuk után rábízták, 

dolgozza fel a történetüket. Jelzete OL Kossuth – gyűjtemény S/Z II. 771 sz.. Sajnos 1945-

ben elpusztult a tárolt anyag jelentős része. 

Életéről nagyon keveset tudunk, nem maradt fent jelentős dokumentáció szentgotthárdi 

éveiről, azonban a hazáért tett szolgálatai elévülhetetlenek.  
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Gubicza Ákos:  

 

Főiskolai hallgató volt, amikor „fölkelőként” életét adta a hazáért. Sajnos viszonylag keveset 

tudunk az életéről, annyi biztos, hogy felkelő volt, a Rongyos Gárda tagjaként harcolt a 

trianoni békeszerződés végrehajtása ellen. Ők érték el, hogy Sopronban és környékén 

népszavazást rendeltek el. 1921. augusztus 29-én Hohenbruggnál halt meg. 

 

Lóskay Békény:  

 

Pápán született 1828. február 29-én, ahol Lóskay József néven keresztelték meg. Az 

algimnázium után tanulmányai elszólították szülővárosából előbb Székesfehérvárra, majd 

Budára. 18 évesen lépett be a bencések közé, ahol az Arnold keresztnevet vette föl. 1848. 

december 3-án honvédnak jelentkezett – ehhez ki kellett lépjen a rendből. A szabadságharc 

végére honvéd hadnagyi rendfokozatot kapott. A világosi fegyverletétel után sokáig zaklatták. 

Visszatért az egyházi kötelékbe, kispap lett Veszprém megyében, majd belépett a ciszterci 

rendbe, itt választotta a Békény nevet. 1853-tól Pécsett és Egerben, 1855-től 1959-ig 

Székesfehérváron, majd 1859-tól újra Pécsett és Egerben tanított. 1865-től a szülőhelyéhez 

közeli Nagytevelen, a pápai járásban látta el a lelkipásztori feladatot. Csak 1881-ben került a 

Szentgotthárdhoz tartozó, vele szomszédos Nagyfalvára, ahol még közel negyed évszázadig 

lelkészként tevékenykedett. Tudjuk milyen nagy hatást gyakorolt a hallgatóságára 

szentbeszédei során, mint pl. amikor 1882-ben, a tűzoltóink ünnepségén megtartotta beszédét. 

Hosszú élete alatt volt tanár, lelkész, aranymisés áldozópap és 48-es honvédhadnagy. Azt 

vélelmezem, hogy nagyon ritkán fordult elő a forradalom és szabadságharc idején is, hogy 

valaki egyházi kötelékből, önként bevonult katonának és ténylegesen fegyvert is fogott hazája 

védelmében. Rengeteg kiadványt, értekezést, szentbeszédet írt, főleg 1859-1885 között. 

Nagyfalván halt meg 1905. szeptember 21-én, 78 évesen szív szélhüdésben. Márvány sírköve 

a Temetői-kápolnánk oldalában található. Rajta csak a születési és halálozási adatai és az a 

egyházi tevékenysége olvasható, s nem szerepel, hogy honvéd hadnagyként harcolt 1848/49-

ben.  

Tisztelettel kérjük a Bizottságot, a fenti sírhelyeket az indoklások alapján védetté nyilvánítani 

és adatbázisukba beemelni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a jelenleg az adatbázisban 

szereplő Cisztercita rend temetkezési helyét javítani szíveskedjenek, ugyanis a városi temető 

címét jelölik a felületen, viszont a Temetőkápolna a pontos helyszín (Május 1. út 1.). Szintén 

ebben a leírásban Schrezenmayer Gáspár festőművészként szerepel, ezzel szemben ő 

fafaragó, asztalosmester volt. Szeretnénk kérni ezek javítását is.  

 

Szentgotthárd, 2020. ….. 

 

Segítő közreműködésüket megköszönve tisztelettel:  

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás – állami 

főépítészi záróvélemény ismertetése  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Képviselő-testület 79/2019. számú határozatával kezdeményezte Kiss Gábor városi 

főépítész javaslatai vonatkozásában a 16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott 

helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás megindítását.   

 

A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Rendelet)] a módosítás egyszerűsített eljárással zajlott. 

 

A Rendelet 41 §-a szerint az egyszerűsített eljárás három szakaszra tagozódik (elmarad az 

előzetes tájékoztatási szakasz): 

                                       a) véleményezési 

                                       b) végső szakmai véleményezési 

                 c) elfogadási és hatálybeléptetési  

 

Ezen eljárás kapcsán az elfogadási és hatályba léptetési szakaszhoz érkeztünk, amikor is az 

eljárásban közreműködő szakhatóságok előírásait, a partnerségi egyeztetés során felmerült 

észrevételeket és az Állami Főépítész által megfogalmazottakat a rendelet-tervezeten 

átvezetve összeállt a végső szakmai véleményezési anyag.  

Csermelyi Andrea állami főépítész asszony végső szakmai véleményét a VA/ÁFI/10-3/2020. 

számú 2020.június 3-án kelt levelével, a VA/ÁFI/10-4/2020. számú 2020.június 4-án kelt 

kiegészítéssel adta ki, melyek az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei.  

A 3. számú melléklet szerinti rendelettervezet a változtatások jogszabályba foglalását 

tartalmazó dokumentum. Szakmai anyag, melyet a meglévő rendeletünkbe kell beilleszteni.  

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 

közvetlen jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye. Ugyanakkor jelentős az adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A 

jogszabály megalkotásának szükségességét rendelet írja elő. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására 

Szentgotthárd, 2020. 06. 15. 

        Dr Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 
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1. sz. melléklet.  

 

 



 
39 

 

 



 
40 

 



 
41 

 

 

 



 
42 

2.sz. melléklet 
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3. sz. 

Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testületének 

…. önkormányzati rendelete 

A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
TERVEZET 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 

megállapított feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló törvény 46§ (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével 

Szentgotthárd Város Polgármestere a  

 

- Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 

megbízott állami főépítész, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. §  A Szentgotthárd Város Helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

        19/2016. (Vi. 30.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4.§ (3) bekezdése a 

következők szerint módosul:  

 „(3)Vendéglátó terasz csak közterülettel határos vendéglátó egységhez kapcsolódóan 

létesíthető, azonban valamennyi üzemeltetési élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi feltétel 

(étel-, ital előkészítés, hulladéktárolás, kötelező szociális helyiségek stb.) a vendéglátó egységen 

belül alakítandó ki.”. 

 

2. §  (1)A Rendelet 10.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul:  

„(4) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet kertészeti tervek szerint a közművek 

figyelembevételével kell megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajok 

telepítését. Közegészségügyi szempontból a fásítás és egyéb növénytelepítés során az 

arrergén pollent termelő növényeket mellőzni kell.” 

(2) A Rendelet 10.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul:  

„(5) A közművezetékeket és közműlétesítményeket közlekedési és közműterületen kell 

elhelyezni, ettől eltérő elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítás mellett az építési 

telek építési helyen kívül eső telekrészén létesíthető”. 

 

3.§ A Rendelet. 14.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul:  

    „(3) Magántulajdonú telek és magánút esetében az ingatlan tulajdonosa, közterületen a vízelvezető 

rendszer a vízelvezető, út, árok, vízfolyás rendszer kezelője köteles a területén lévő vízelvezető 

rendszer megfelelő karbantartására.”  

 

4.§. A Rendelet 17.§ -a az következők szerint módosul: : 

       „Szentgotthárd város igazgatási területén, ahol a szabályozási terv új útlejegyzést keletkeztető 

szabályozási vonalat jelöl, ott a közterület felőli kerítést az új szabályozási vonalon kell 

elhelyezni.” 

 

5.§  A Rendelet 18.§ a) pontja a következők szerint módosul: 

 (A szabályozási tervlap az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg): 

        „ a) A beépítésre szánt területen az építési használat általános jellege szerint: 

 aa) lakó-, 

 ab) vegyes-,  

 ac) különleges- 

 ad) gazdasági- és 

 ae) üdülő területet.” 

 

6.§.  (1) A Rendelet 20.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki 

„(7) a) A KLK jelű kialakult kisvárosias lakóterületek valamennyi építési övezete, valamint a KL-4 

és KL-10 jelű újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek 

építési övezetei esetében az egy építési telken elhelyezhető lakó rendeltetési egységek számát a 

telekterület figyelembe vételével úgy kell meghatározni, hogy a telek területén minden teljes 
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300m2 telekterületre 1 db lakó rendeltetési egység eshet. Ezen felül legfeljebb egy darab 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés alakítható ki.  

  b) A lakó rendeltetési egységek csak egy épülettömegben helyezhetők el és a telek közterülettel 

határos oldalán a telek mélységét legfeljebb 40%-ig vehetik igénybe” 

 

 (2) A Rendelet 20.§ -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:  

„ (8) a) A KLK jelű kialakult kisvárosias lakóterületek valamennyi építési övezete, valamint a KL-4 

és KL-10 jelű újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek 

építési övezetei esetében a kialakuló rendeltetésekhez szükséges személygépkocsik számának 

megállapítása során az országos jogszabályokban meghatározott gépjárműszám kétszeresében 

kell megállapítani, és kötelezően telken belül elhelyezni 

b) Az a) pontba nem tartozó kisvárosias lakóterületek építési övezetei esetében a kialakuló 

rendeltetésekhez szükséges személygépkocsik számának megállapítása során az országos 

jogszabályokban meghatározott gépjárműszám másfélszeresében kell megállapítani, és 

kötelezően telken belül elhelyezni.” 

 

7.§   (1) A Rendelet 21.§ (1) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

 

 „(1) Üzemanyagtöltő állomás és haszonállattartásra szolgáló épület nem létesíthető.” 

(2) A Rendelet 21.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(8) a) A kertvárosias lakóterületek építési övezetei esetében az egy építési telken elhelyezhető 

lakó rendeltetési egységek számát a telekterület figyelembe vételével úgy kell meghatározni, 

hogy a telek területén minden teljes 300m2 telekterületre 1 db lakó rendeltetési egység eshet. 

Ezen felül legfeljebb egy darab gazdasági, kereskedelmi rendeltetés alakítható ki. Mindösszesen 

amennyiben a telekméret is megengedi, telkenként legfeljebb négy, 2000m
2 

telekméret felett 

legfeljebb hat rendeltetési egység elhelyezésére van lehetőség. 

 b) A lakó rendeltetési egységek egy telken legfeljebb két, 2000m
2 

telekméret felett legfeljebb 

három épülettömegben helyezhetők el és a telek közterülettel, magánúttal, vagy útként használt 

közös használatú telekrésszel határos oldalán a telek mélységét az előkerttől, magánúttól, vagy 

útként használt közös használatú telekrésztől párhuzamosan mért sávban legfeljebb 20m 

mélységig vehetik igénybe.” 

(3) A Rendelet 21.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(9) A kertvárosias lakóterületek építési övezetei esetében a kialakuló rendeltetésekhez szükséges 

személygépkocsik számának megállapítása során az országos jogszabályokban meghatározott 

gépjárműszám kétszeresében kell megállapítani, és kötelezően telken belül elhelyezni.” 

(4) A Rendelet 21.§-a a következő  (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A településmagok Lkek-H jelű, helyi sajátosságokat tükröző, halmaz jellegű telekszerkezetű 

építési övezet előírásai: 

a) Az egyes telkeken az építési helyet, az épületek befoglaló formáját (hosszúház, hajlított vagy 

kerített ház), melléképületek építhetőségét és a helyét az adott telken és a környező telkeken 

kialakult helyzethez illeszthetően kell megállapítani.. 

b) A beépítési mód oldalhatáron álló. 

c) A megengedett legnagyobb építménymagasság főépületnél 5m.” 
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8.§   A Rendelet  22.§.a az következő (7) – (8) bekezdésekkel egészül ki 

„(7) Minden egyéb falusias lakóterületen legfeljebb egy építési telken legfeljebb 2 db lakó és 1 egyéb 

rendeltetési egységet lehet elhelyezni. 

(8) A falusias lakóterületek építési övezetei esetében a kialakuló rendeltetésekhez szükséges 

személygépkocsik számának megállapítása során az országos jogszabályokban meghatározott 

gépjárműszám kétszeresében kell megállapítani, és kötelezően telken belül elhelyezni.” 

 

9.§  (1) A Rendelet 24.§ (2) bekezdése az következők szerint módosul: 

 „ (2) Kiegészítő előírások a Vi-K1 jelű, a ciszterci apátsági templom és rendház (1hrsz. és 26 

hrsz.), valamint a Magtárszínház (23hrsz.) területére: Az építési övezet területén a városépítés 

történetében kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttesben sportlétesítmények nem 

helyezhetők el.” 

 

(2) A Rendelet 24.§ (4) bekezdése az következők szerint módosul: 

„(4)A Vi-K3 jelű intézményi vegyes építési övezetben csak kereskedelmi és szállás rendeltetésű 

létesítmények és legfeljebb 4db lakás helyezhető el.” 

 

(3) A Rendelet 24.§ (5) bekezdése az következők szerint módosul: 

„(5) A Vi-K4 jelű intézményi vegyes építési övezet a templomok területe a városrészekben. Telkük 

be nem épített és nem burkolt része gondozott zöldfelületként tartandó fenn, amelyen belül 

emlékhelyek, hitélethez kapcsolódó alkotások elhelyezhetők”. 

 

10.§.   A Rendelet 25.§.a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteit a 8. melléklet tartalmazza. 

(2) A Vt-K1 jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai: 

  Az utcafronti zártsorú beépítésen túl az egyes telkek északi oldalhatárán és hátsó telekhatárán udvri 

épületszárny is építhető. Oldalhatáron építendő épületben lakás(ok), a hátsó telekhatáron a 

lakásokat kiszolgáló melléképületek helyezhetők el. 

 (3) A Vt-K2 jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai: 

a) A Művelődési Ház (38 hrsz.) telkén a létesítmény működéséhez szükséges, azt kiegészítő 

közösségi funkciójú épületek építhetők. Megengedhető legnagyobb építménymagasságuk 3,5m. 

b) Azon telkek esetében, ahol az udvarra való behajtás gépkocsival lehetséges, a parkolókat telken 

belül, egyéb esetben a város hatályos parkolási rendelete szerint kell megoldani. Új épület 

építésekor az udvarra való beközlekedést biztosítani kell. 

(4) A Vt-K5 jelű építési övezet kiegészítő előírásai: 

     a) A Vt-K5 építési övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők, 

melyek bővítése esetén az épület építménymagassága nem nőhet, a bővítmény 

építménymagassága az övezeti előírás szerinti lehet. 

     b) Az építési övezetben található 1033 hrsz-ú ingatlanon új ipari tevékenység e rendelet 

hatálybalépését követően 1,5 évig folytatható. 

(5)  A Vt-K7 jelű építési övezet kiegészítő előírása: 
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a) Igény esetén az ikres beépítés közös oldalhatára megszüntethető, a telekegyesítéssel keletkező 

telek az övezetre előírt elő-, oldal- és hátsókert méretek, valamint az egyéb előírások változatlan 

alkalmazásával szabadonállóan beépíthető. 

b) Az övezetben az előkert méretét a szomszédos telkeken kialakult helyzethez illeszkedően 

állapítandó meg. Az oldalkert legkisebb mérete 3,0 m, a hátsókerté 6,0 m lehet. 

c) Az előírt számú gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni. 

(6) A Vt-Kg jelű építési övezet kiegészítő előírása: 

Az övezetben csak garázsok helyezhetők el.  

   (7) Az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezeteit a 9. 

melléklet tartalmazza 

 (8) A Vt-1 jelű településközpont vegyes építési övezetben: 

a) egy épületben lakó,  szálláshely kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések helyezhetők el.  

b) az előkert méretét az utcában kialakultnak megfelelően kell megállapítani. 

 (9) A Vt-2 jelű településközpont vegyes építési övezetben: 

a) többlakásos lakóépületek helyezhetők el, 

b) az építési engedély feltétele a terület talajvíz egészségre ártalmas szennyezettségtől való 

mentességét igazoló vizsgálat. 

 (10) A Vt-9 jelű építési övezetben elhelyezhetők szállás jellegű, vendéglátó, valamint turisztikához 

és sporthoz köthető egyéb kiszolgáló építmények.” 

11.§ A Rendelet 26.§ (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„c) garázsokat udvarra nyílóan kell kialakítani” 

12.§ A Rendelet 28.§ (6) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

„28.§  (6) A Gksz-KS jelű, az 1652 hrsz. telekre kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai: 

A hátsókert legkisebb mérete 1,0m lehet.” 

13.§ A Rendelet 30.§ (12)-ben a “Gip-4 jelű” szövegrész helyébe „Gip-6 jelű” szöveg lép.  

 

14.§ (1) A Rendelet 31.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

„(7) Az Eü-2 jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai: 

Az építési övezet szociális intézmények (1405 és 1560/1 hrsz.) és kiszolgáló létesítményeik 

elhelyezésére szolgál.” 

(2) A Rendelet 31.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(10) A HÁ jelű építési övezet kiegészítő előírásai: 

Az építési övezet a határátkelőt fedi le.” 
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 (3) A Rendelet 31.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(11) Az SP jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a 

sportoláshoz szükséges építmények helyezhetők el.” 

 (4) A Rendelet 31.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(14) A Cs jelű építési övezet a Rába folyón vízitúrázók fogadóbázisa, ahol szállás, étkezőhelyiség 

és szükséges javítóműhely helyezhető el” 

(5) A Rendelet   31.§.a  az következő (17) – (23) bekezdésekkel egészül ki:   

„(17) KS jelű területen a motocross pályát kiszolgáló raktározási és vendéglátó rendeltetésű épület 

helyezhető el legfeljebb egy tömegben. 

(18) KU jelű területen kizárólag a kutyamenhely létesítményei és kiszolgáló műtárgyai helyezhetők 

el 

(19) K jelű máriaújfalusi kemping területén kizárólag a kempingezést szolgáló szociális és gazdasági 

épület helyezhető el. A terület beépítésének feltétele a közművek közül a víz, villany és 

közcsatorna hálózatra való csatlakozás kiépítése. 

(20) Lo jelű lovarda céljára kialakított övezetben turisztikai-, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 

állattartó- takarmány és gépek, eszközök tárolására szolgáló tároló épület valamint fedeles 

lovarda épületek helyezhetők el. 

(21) ME jelű meteorológiai állomás területén a jelenlegi funkciótól eltérően csak oktatási központok 

épületei, egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló épületek, ezekhez kapcsolódóan 

szállásépületek, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló 

épületek és műtárgyak, és a tulajdonos vagy gondnok számára egy darab lakóépület helyezhető 

el. 

(22) ÁT jelű területen mezőgazdasági üzemi terület, annak valamennyi fő és kiszolgáló létesítménye 

elhelyezhető, gabonatároló építmények, silók esetében az építménymagasságnak felső határa 

nincs, minden egyéb épület esetében 7,5m. 

(23) KA területen szálláshely szolgáltató épület és kiszolgáló létesítményei helyezhetők csak el.” 

15.§ A Rendelet 38.§(4) bekezdés helyébe az következő rendelkezés lép:  

„  (4) A SP jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a 

sportoláshoz szükséges építmények, kiszolgáló épületek és játszótéri eszközök helyezhetők el.” 

 

16. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 2. 

melléklete,4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,5. melléklete helyébe e rendelet 4. 

melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,8. melléklete helyébe e rendelet 6. 

melléklete,9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 8. 

melléklete,14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 10. 

melléklete lép. 

 
17.§ A Rendelet 2.§-a, az 5.§-a, a 6.§ (2)bek. c) pontja  és g) pontja, a 9.§ (5),(6), (7),(8),(9) 

bekezdése: a  10.§ (1),(3), (6) bekezdése: a 11.§ (1),(3),(2),(3),(5),(7)bekezdése: a 20.§ (1) és (5) 

bekezdése, és a (4) bekezdés  d) - e) pontja, a 20/A. § (6) bekezdése, a 22.§ (1) és (6) 

bekezdése, a 22.§ (2) bek. d) pontja, a (4) bekezdés a) – b)  pontjai, a 26.§ (1) bekezdés  e) és 

(2) bekezdés b) pontja, a 27.§ (2) bekezdése, a  30.§ (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés c) 
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pontja, (4)bekezdés d) pontja, az (5) bek c,) pontja, a (7) bekezdés d) pontjai, a 31.§ (1) 

bekezdése, a (4) bekezdés b) pontja, és (5) bekezdls b) pontja, a 32.§ (2),(3),(4),(5),(6) 

bekezdései, a 33.§(1),(2),(3), bekezdései és a  (4) bekezdés a) pontja, a 34.§ (2) bekezdés a),d) 

pontjai, a 37.§ (6) bekezdése: a 39.§ (3)- (4) bekezdése: A 40.§ (1) bekezdése és (2) bekezdés b) 

pontja  

          hatályát veszti.  

 

18.§ Ez a rendelet 2020. július 25. napján lép hatályba 

 

 

Huszár Gábor                                                                         Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester                                                                                          Jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó 

…-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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1. melléklet a …/2020(…) rendelethez 

 

a Rendelet 2. mellékletének módosításáról 

  

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

 

építési 

övezet jele 

beépí-

tési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöld-

felület 

aránya  

beépí-

tett-sége 

terep-

szint 

alatti 

beépí-

tettsége 

építmény-

magassága 

m2 m % % % m 

1 KL 1 Sz 500  20 50 50 4,5 

2 KL 2 Sz 1000  20 40 40 6,0 

3 KL 3 Sz 700  20 50 50 7,5 

4 KL 4 Sz 1100  20 50 50 8,0 

5 KL 5 Z 250  20 40 40 6,0 

6 KL 6 Z 400  20 60 60 6,0 

7 KL 7 Z 500  20 60 60 6,0 

8 KL 8 Z 600  20 40 40 6,0 

9 KL 9 Z 1100  20 28 28 6,0 
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10 KL 10 Cs 300  20 50 50 6,0 

11 KL 11 Sz 8000 90 20 60 50 12,49 

12 LK-KK Sz 5000  40 40 60 12,49 
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2. mellékleta  a …/2020(…) rendelethez 

 

 

A Rendelet 3. mellékletének módosításáról  

 

Táblázat a kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

 

építési övezet jele 

beépí

tési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle

te 

széless

é-ge 

zöldfelü-

let 

aránya  

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építmény-

magassága 

m2 m % % % m 

1 Lkek-OK O K/350 K/10 50 30 - 4,5 

2 Lkek-O1 O 300 10 50 30 - 4,5 

3 Lkek-O2 O 300 14 50 30 - 4,0 

4 4Lkek-O3 O 500 10 50 30 - 4,5 

5 Lkek-O4 O 900 18 50 35 - 6,5 

6 Lk6ek-O-Sz1 O 140 10,0 50 30  4,5 

7 Lke7k-O-Sz2 O 450 12 50 30 - 5,0 

8 Lke8 k-Sz1 Sz 500 15,0 50 30 - 4,5 

9 Lke9k-Sz2 Sz 500 16,0 50 30  6,0 
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10 Lkek-Sz3 Sz 800 20 50 30  5,0 

11 Lkek-Sz4 Sz 900 18 50 30  6,5 

12 Lkek-Ikr Ikr 200 12 50 20 - 5,0 

13 Lkek-Z Z 1200 25 50 30 30 6,0 

14 Lkek-H O 900 18 50 35 - 5,00 

15 Lkek-O-Sz O 500 16 50 30  6,0 
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3. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 4. mellékletének módosításáról   

 

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési övezet 

jele 
beépítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 
legna-

gyobb 

  

terület

e 
szélessé

-ge 

zöldfelü

-let 

aránya  

beépítet

t-sége 

terepszi

nt alatti 

beépített

-sége 

építménymagassá

ga 

m2 m % % % m m 

1 Lke-O1 O 370 15,0 50 30 30  6,0 

2 Lke-O2 O 500 12,0 50 30 30  4,5 

3 Lke-Sz1 Sz 300 14,0 50 30 30  4,5 

4 Lke-Sz2 Sz 500 17,0 50 30 30   

5 Lke-Sz3 Sz 700 24,0 50 30 30  6,0 

6 Lke-Sz4 Sz 800 20 50 30 30  4,5 

7 Lke-Sz5 Sz 1000 19,0 50 30 30  4,5 

8 Lke-Sz6 Sz 1000 20,0 65 20 20  6,0 

9 Lke-Sz7 Sz 8500 - 80 10 10  7,5 

10 Lke-Sz8 Sz 8-00 25 65 25 -  6,0 



 
56 

11 Lke-O-Sz O 450 12 50 30 30  4,5 

12 Lke-Ikr Ikr 510 16,0 50 30 30  4,5 

13 Lke-Z Z 300 10 50 30 35  6,0” 
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4. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 5. mellékletének módosításáról   

 

 

Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről 

építési övezet 

jele 

beép

ítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legkisebb 

legna

-

gyob

b 

terüle

-te 

szélessé-

ge 

zöldfelül

et 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építménymagas-

sága 

m2 m % % % m m 

1 Lfk-O1 O 250 12,0 40 30 30  6,0 

2 Lfk-O2 O 300 12,0 40 30 30  4,5 

3 Lfk-O3 O 600 12,0 40 30 30  4,5 

4 Lfk-O4 O 900 17,0 40 30 30  4,5 

5 Lfk-O5 O 1200 12,0 50 20 20  4,5 

6 Lfk-O-Sz O 350 12,0 40 30 30  4,5 

7 Lfk-Sz-1 Sz 400 17,0 40 30 30  4,5 

8 Lfk-Sz2 Sz 800 17,0 40 25 25  4,5 
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9 Lfk-Sz3 Sz 1200 20,0 40 25 25  4,5 

10 Lfk-Sz4 Sz K K 40 30 30  4,5 

11 Lfk-Ikr IKR 400 12,0 40 25 25  6,0 

12 Lfk-Z Z 200 10,0 40 25 25  4,5 

13 Lfk-O-Sz1 O 720 12,0 40 30 30  5,0 
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5. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 6. mellékletének módosításáról   

 

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési övezeteiről 

 

építési 

övezet jele 

beépí-

tési mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöldfe-

lület 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építmény-

magassága 

m2 m % % % m 

1 Lf-O O 500 12,0 40 30 30 4,5 

2 Lf-Sz Sz 800 20,0 40 30 30 4,5 

3 Lf-O1 O 720 16 40 30 30 4,5 
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6. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 8. mellékletének módosításáról   

 

Táblázat a kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteiről 

 

építési övezet 

jele 

beé-

píté-si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

te-rü-

le-te 

szé-

lessé-

ge 

zöld-

felület 

ará-nya 

beépítet

t-sége 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építménymag

assága 

m2 m % % % m 

1 Vt-K1 Z 500 15 10 80 60 8,5 

2 Vt-K2 Z 400 10 10 60 K 15,5 

3 Vt-K3 Z 350 13 10 55 K 11,0 

4 Vt-K4 K 180 15 10 60 K 8,0 

5 Vt-K5 Z 250 10 10 60  8,0 

6 Vt-K6 SZ 700 12 10 30 30 6,0 

7 Vt-K7 Ikr 450 12 30 40 40 6,0 

8 Vt-K8 SZ 1500 25 20 60 60 4,5 

9 Vt-K9 SZ 400 12 50 40 40 5,0 

10 Vt-K10 Z 400 10 50 40 40 7,0 
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11 Vt-KA SZ 700 K 10 60 - 5,0 

12 Vt-KM K 1200  10 40  7,5 

13 Vt-Kg Z 350 12  50 - 2,5 

14 Vt SZ 1500 K 40 40 - 7,5 

 

 

 

 

 

K= kialakult állapot 
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7. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 9. mellékletének módosításáról   

 

 

 

Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
legna-

gyobb 
 

terü-

lete 
széles-

sége 
zöldfelü-

let aránya 
beépített-

sége 
terepszint alatti 

beépítettsége 
építménymagassága 

 

m2 
m % % % m m 

1 Vt-1 Sz 600 17 25 35 35  6,5 

2 Vt-2 Sz 1000 30 20 60 60  9,5 

3 Vt-3 Z 600 19,0 10 60 60  7,5 

4 Vt-4 Sz 1900 35,0 30 30 30  7,5 

5 Vt-5 Z 1500 25,0 10 40 40  3,6 

6 Vt-6 Sz 700 30 10 40 40  4,5 

7 Vt-7 Sz 2400 40 10 40 40  9,5 

8 Vt-8 Z 2800 40 30 40 40  7,5 

9 Vt-9 Sz 4500 - 60 40 35  7,5 

 

 

 



 
63 

8. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 12. mellékletének módosításáról   

 

építési övezet jele 

beé

-

píté

-si 

mó

d 

a telek megengedett 
az épület 

megengede

tt 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

területe 
szél

es-

sége 

zöldfelü-

let aránya 
beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építménym

agassága 

m2 
m % % % m 

1 GIP-K1 Sz 1600 - 20 45 - 7,5 

2 GIP-K2 Sz 3000 - 25 50 - 10 

3 GIP-K3 Sz 2500  25 45  10 

4 GIP-K4 Sz 7000 - 25 45 - 10 

5 GIP-K5 Sz 30 000 - 25 50 - 11 

6 GIP-K6 OPEL Z 30 000 - 25 50 - 12 

7 GIP-K6 Sz 850 - 25 50 - 7,5 

 

 

 

Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről 
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9. melléklet   a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 14. mellékletének módosításáról   

Táblázat a kialakult különleges területek építési övezeteiről 

építé-si 

öve-zet 

jele 

beépíté

si mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terü-

lete 

szé-les-

sége 

zöldfelület 

aránya 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építmény-

magassága 

m2 m % % % m 

1 Okt1 Sz 15 000 65 40 40 40 10,0 

2 Okt2 Sz 5000 40 40 40 40 7,5 

3 Okt3 Sz 10 000 25 50 40 40 5,0 

4 Eü1 Sz 24 000 100 70 40 30 15,0 

5 Eü2 Sz 34 000 100 40 40  15,0 

6 TH Sz 36 000 100 45 40  17,0       

7 SzK Sz 2000 60 40 40  6,0 

8 Mü Sz 3500 35 40 40  5,0 

9 HA Sz 15 000 16 40 40  5,0 

10 ÁT Sz 15 000 40 30 40 40 7,5 

11 KA Sz 2000 30 40 40  12,5 
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10. melléklet  a …/2020(…) rendelethez 

 

A Rendelet 15. mellékletének módosításáról   

 

Táblázat az újonnan kialakításra, vagy 

jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteiről 

 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-te 
széles-

sége 

zöldfelü-

let 

aránya 

beépí-

tettsé-ge 

terepszint 

alatti 

beépítettség

e 

építménymagass

ága 

m2 m % % % m 

1 Cs Sz 3500 40 45 30 - 6,0 

2 KAL Sz 30 000 500 80 20 20 6,0 

3 Log Sz 5000 45,0 40 40 40 6,0 

4 KS O 720 - 40 40 40 6,0 

5 KU O 3000 - 40 40 40 4,5 

6 K SZ 5000 - 80 10 0 4,5 

7 Lo SZ 5000 - 50 40 0 9,0 

 

 

 

 

 


