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2021. február 28-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A 2020.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

 

1. Kiegészítő költségvetési támogatások 

Bérkompenzáció 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    514 881 Ft 

 

Pótigény 

Települési önkorm. egyes köznev feladat tám. 308 400 Ft 

 

Szociális ágazati pótlék 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 8 808 572 Ft 

 

Pótigény 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 2 967 000 Ft 

Lemondás 

Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.            - 9 356 876 Ft 

 

Kulturális pótlék 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.    773 386 Ft 

 

Bölcsödei Kiegészítő támogatás 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám 1 147 020 Ft 

 

Kiegészítő támogatás           9 222 181 Ft 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása       14 182 Ft 

Települési önkorm. egyes köznev feladat tám.                      4 379 295 Ft 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám  3 730 140 Ft 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.                                    1 098 564 Ft 

 

Kiegészítő támogatás 

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12 101 000 Ft 

 

Fedezete: 

Tartalék         26 485 564 Ft 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./Móra F. Városi Könyvtár    

1. Adó 1% bevétel 

Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről  82 115 Ft 



Fedezete 

Működési bevétel -82 115 Ft 

 

2./Egyéb tárgyi eszköz, immateriális értékesítése 

Intézményi felhalmozási bevétel         36 000 Ft 

Intézményi működési bevétel        - 36 000 Ft 

 

3./ Finanszírozás 

Móra Ferenc könyvtár – érdekeltségnövelő támogatás 

Intézmény finanszírozás /Önkormányzat/ 3 044 000 Ft 

Fedezet: Intézményi működési támogatás önkormányzattól -3044 000 Ft 

 

 

B./ Rendelőintézet   

Átcsoportosítás 

Foglalkozás eü szakellátás / dologi kiadás../  2 300 Ft 

Fedezete: Foglalkozás eü alapellátás / dologi kiadás../ - 2 300 Ft 

 

Ifjúsági védőnő /Személyi juttatás/     394 000 Ft 

Ifjúsági védőnő /Munkaadót terhelő járulék/ 3 000 Ft 

Fedezete: Család védőnő /Személyi juttatás/   -397 000 Ft 

 

Képalkotó diagnosztika / Személyi juttatás /      18 000 Ft 

Fedezete: Képalkotó diagnosztika /Munkaadót terhelő járulék /     -18 000 Ft 

 

Fizikoterápia / Személyi juttatás /      41 500 Ft 

Fedezete: Fizikoterápia /Munkaadót terhelő járulék /     -41 500 Ft 

 

Fertőző megbetegedés, járvány megelőzés / Dologi kiadás /      1 664 261 Ft 

Fertőző megbetegedés, járvány megelőzés / Beruházás / 88 760 Ft 

Fedezete: Járó beteg szakellátás /Dologi kiadás /     -1 753 021 Ft 

 

EFI idoda fenntartása / Személyi juttatás /      1 574 172 Ft 

EFI idoda fenntartása / Munkaadót terhelő járulék / 115 332 Ft 

EFI idoda fenntartása / Beruházás / 754 860 Ft 

Fedezete: EFI idoda fenntartása / Dologi kiadás     -2 444 354 Ft 

 

Motivage SIHU37 pályázat / Személyi juttatás /      5 800 000 Ft 

Motivage SIHU37 pályázat / Munkaadót terhelő járulék / 895 000 Ft 

Motivage SIHU37 pályázat / Beruházás / 8 563 542 Ft 

Fedezete: Egyéb működési.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin.     -15 258 542 Ft 

Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről fejezeti kezelésű  1 417 860 Ft 

Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről fejezeti kezelésű - 1 417 860 Ft 

 



 

C/ Közös Önkormányzati Hivatal 

1./ 2020.10.25. napi Időközi nemzetiségi önkormányzati választás költségei 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek         406.810 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     360.000 Ft 

            Munkaa.terh.jár.                  46.810 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.          406.810 Ft 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  jogalkotó és  általános igazgatási 

tevékenységek 

   -      406.810 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     - 360.000 Ft 

            Munkaa.terh.jár.                 -  46.810 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.helyi önkormányz.         - 406.810 Ft 

 

2./ Támogatott foglalkoztatás költségei 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  általános igazgatási tevékenységek 

Egyéb működési célú támog.bev.áht.belül helyi önkormányzatok - 846.456 Ft 

Egyéb működési célú támog.bev.áht.belül fejezeti kezeléső EU-s prog.            + 846.456 Ft 

 

3./Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  általános igazgatási tevékenységek 

Intézményi működési bevétel -  1.000 Ft 

Intézményi felhalmozási bevétel + 1.000 Ft 
 

 

4./ Zárolás 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  jogalkotó és  általános igazgatási 

tevékenységek - 38.000.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     - 22.000.000 Ft 

            Munkaa.terh.jár.            - 10.000.000 Ft 

Fedezete: Intézményfinanszirozás   - 38.000.000 Ft 

 Dologi kiadás       - 6.000.000 Ft 
 
 

D/ Önkormányzat  

1.Pályázatok, támogatások 

Tisztítsuk meg az országot! pályázat 2 934 843 Ft 

Ebből: Dologi kiadás             2 934 843 Ft 

Fedezete: 

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 934 843 Ft 

 

Hungarikum pályázat 2020 3 990 430 Ft 

Ebből: Dologi kiadás              3 990 430 Ft 

Fedezete: 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból /Agrár Minisztérium./  

 3 990 430 Ft 

Arany energetikai pályázat 16 358 025 Ft 



Ebből: Felújítás 16 358 025 Ft 

Fedezete: 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból 2 568 730 Ft 

Felhalmozási támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból 13 789 295 Ft 

 

Kubinyi pályázat 2020 3 500 000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás 3 500 000 Ft 

Fedezete: 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Kubinyi 2020 3 500 000 Ft 

 

IV. Károly visszatérési kísérlet emlék programok 1 000 000 Ft 

           Ebből: Dologi kiadás    1 000 000 Ft 

Fedezete: 

Működési támogatás áhn belül elkülönített állami alapból /NKA/ 1 000 000 Ft 

 

Várkert pályázat 10 082 731 Ft 

Ebből: Felújítás 10 082 731 Ft 

Fedezete: 

Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. támogatások /Nemzeti Fejlesztési Min./

 10 082 731 Ft 

 

Vizi megállóhely fejlesztés II  

Beruházás 23 689 437 Ft 

Fedezete: Felhalmozási célú támogatás /Miniszterelnöki Kabinet Iroda/ 23 689 437 Ft 

 

Kubinyi program 2019 

Dologi kiadás 952 500 Ft 

Személyi juttatás 200 000 Ft 

Fedezet: Beruházás - 1 152 500 Ft 

 

Idős barát önkormányzat díj 2019 

Személyi juttatás 397 677 Ft 

Munkaadót terhelő járulék 181 768 Ft 

Dologi 107 373 Ft 

Fedezete: Város község /dologi/ - 686 818 Ft 

 

Top Turizmus pályázat 

Személyi juttatás 346 272 Ft 

Munkaadót terhelő járulék 49 684 Ft 

Dologi 6 291 524 Ft 

Felújítás 400 000 Ft 

Beruházás 20 285 000 Ft 

Fedezete: Város község /dologi/ - 144 572 Ft 

                Top Turizmus beruházás - 6 596 324 Ft 



                 Pályázati önrész beruházás -20 536 384 Ft 

 

Máriaújfalu Művelődési ház 

Dologi 86 868 Ft 

Beruházás 239 024 Ft 

Fedezete: Felújítás - 325 892 Ft 

 

Bölcsőde férőhelybővítés pályázat 

Beruházás 24 000 Ft 

Dologi kiadás 6 250 Ft 

Fedezete: Önkormányzati ingatlanok beruházás - 24 000 Ft 

                Bölcsőde pályázat beruházás - 6 250 Ft 

 

Hivatal épület ablak felújítás II. 

Dologi kiadás 415 000 Ft 

Fedezet: Felújítás -415 000 Ft 

 

Vis Maior elszámolás 

Tartalék -34 781 Ft 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Vis maior - 34 781 Ft 

 

PKKE LEADER 

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 4 525 321 Ft 

Fedezete: Egyéb felhalm c. támogatás - 4 525 321 Ft  

 

Óvoda energetika   

Dologi 120 923 Ft 

Működési célú egyéb fejezeti kezelésű támogatás kiadásai 5 000Ft 

Fedezete Beruházás -125 923 Ft 

 

ASP pályázat 

Működési célú egyéb fejezeti kezelésű támogatás kiadásai 352 207 Ft 

Fedezet: Várkert pályázat - 352 207 Ft 

 

SIHU refektórium pályázat 

Dologi kiadás 21 622 Ft 

Működési célú egyéb EU-s prog és hazai társfin. támogatások kiadásai 3 642 658 Ft 

Fedezete: SIHU beruházás - 2 500 000 Ft 

                Önkormányzati ingatlan felújítás - 1 164 280 Ft 

 

Kerékpárút pályázat 

Dologi kiadás 988 000 Ft 

Fedezete: Jogalkotás dologi - 988 000 Ft 

 



 

TOP Ipari park 

Dologi kiadás 6 940 0000 

Fedezete: Beruházás - 4 508 058 

                 Jogalkotás dologi - 2 431 942 

 

Lendvai Művésztelep  

Dologi kiadás 272 597 Ft 

Fedezete: Egyéb működési támogatás - 272 597 Ft 

 

Interreg, City Cooperation II. (ATHU018)  

Személyi jellegű kifizetések 21 300 Ft 

Munkaadót terhelő járulék 3 355 Ft 

Fedezete: Város község személyi jellegű - 21 300 Ft 

                Város község Munkaadót terhelő járulék - 3 355 Ft 

 

Sportcsarnok  

Személyi jellegű 47 210 Ft 

Munkaadót terhelő j 17 841 Ft 

Dologi kiadás 210 041 Ft 

Fedezete: Város község személyi jellegű - 125 550 Ft 

                Város község Munkaadót terhelő járulék - 17 841 Ft 

                Város község dologi - 131 701 Ft 

 

HUNG-2019/5638 "A Szentgotthárd Települési értéktár népszerűsítése és könyv Széll 

Kálmánról" 

Működési célú egyéb fejezeti kezelésű támogatás kiadásai 1 800 Ft 

Dologi kiadás  355 600 Ft 

Fedezete: Város község dologi - 357 400 Ft 

 

Művelődési ház kerthelyiség 

Dologi 2 620 Ft 

Fedezet:Felújítás - 2 620 Ft 

 

2. Átcsoportosítások: 

Gotthard-Therm  

Egyéb visszatérítendő működési kiadások 24 724 211 Ft 

Fedezete: Egyéb felhalm támogatás /Garancia kezesség/ - 24 724 211 Ft 

 

Tervezési keret felújítás 95 250 Ft 

Tervezési keret dologi 457 200 Ft 

Fedezete: Tervezési keret beruházás - 552 450 Ft 

 

Önkormányzati ingatlanok dologi  4 495 800 Ft 



Önkormányzati ingatlanok beruházás  3 264 012 Ft 

Fedezete: Önkormányzati ingatlan felújítás - 7 759 812 F 

 

Jog alkotás /dologi/ 7 488 729 Ft 

Vészhelyzet miatti - fertőző megb. megelőzése, járványügyi ellátás /dologi/ 840 740 Ft 

Házi orvosi ellátás /dologi/ 211 844 Ft 

Házi orvosi ellátás /beruházás/ 7 200 Ft 

Civil alap /beruházás /városrész  313 690 Ft 

Civil alap /egyéb működési támogatás/ 222 084 Ft 

Közművelődés /személyi juttatás/ 1 024 Ft 

Közművelődés /dologi / 112 861 Ft 

Önkormányzati ingatlanok /beruházás/ 5 063 600 Ft 

Működési bevétel háztartásoktól 1 625 600 Ft 

Vagyongazdálkodás /dologi/  2 783 446 Ft 

Utak /dologi kiadás/ 1 802 670 Ft 

Utak /beruházás/  2 197 330 Ft 

Zöldterület gazdálkodás /dologi/ 3 595 878 Ft 

Első lakáshoz jutók támogatása 400 000 Ft 

Oktatási Intézmény fenntartása (SZOI) /dologi kiadás/ 111 794 Ft 

Szünidei étkezés /dologi kiadás/ 200 000 Ft 

Sportlétesítmények műk. és fejl. /dologi kiadás/ 3 862 651 Ft 

Vis Maior /dologi / 2 484 755 Ft 

Külkapcsolati keret /személyi jellegű kif/ 49 785 Ft 

Külkapcsolati keret /dologi/ 113 885 Ft 

Versenysport /dologi/ 373 124 Ft 

Versenysport /egyéb működési támogatás/ 211 872 Ft 

Fedezete 

      Tartalék - 17 898 054 Ft 

      Város község /dologi/ - 6 435 535 Ft 

       Város község /személy jellegű kif/ - 30 000 Ft 

      Önkormányzati ingatlan /beruházás/ - 5 669 Ft 

      Civil alap /Dologi kiadás/ - 535 774 Ft 

      Közművelődés /dologi/ - 1 024 Ft 

      Felhalmozási bevétel /ingatlan ért/ - 1625 600 Ft 

      Utak /felújítás/ - 4 000 000 Ft 

     Játszóterek felújítása, szabványosítása /Beruházás/ - 864 596 Ft 

     Iskolai intézményi étkeztetés (Ált.isk., Gimnázium, III. Béla Sz.Isk) /dologi kiadás/ 

 -311 794 Ft 

      Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ műk.tám. -1 100 945 Ft 

    Külkapcsolati keret /egyéb működési tám/ - 163 670 Ft 

    Sportlétesítmények műk. és fejl. /dologi/ - 1 101 900 Ft 

 

Vis Maior /dologi kiadás/ - 3.984.455 Ft 

Tartalék - 4.621.464 Ft 



Fedezete 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból (VIS MAIOR) - 8.606.219 Ft 

 

 

Központi költségvetéssel elszámolások 

Tartalék 346 047 Ft 

Fedezete: Központi költségvetési befizetések - 346 074 Ft 

 

V/54/2020. határozat 

Versenysport /egyéb működési támogatás/ 2 943 000 Ft 

Fedezet: Tartalék - 2943 000 Ft 

 

100./2020. KT határozat 

Város, község egyéb működési támogatás 150 000 Ft 

Fedezete: Város, község /dologi/  -150 000 Ft 

 

 

2021 évi 0. havi megelőlegezés 

Államháztartáson belüli megelőlegezés 28 190 702 Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 28 190 702 Ft 

 

PM keret 

Dologi kiadás  15 000 Ft 

Egyéb működési támogatás 225 000 Ft 

Fedezet: Tartalék - 240 000 Ft 

 

3./Intézmény finanszírozás 

 

Móra Ferenc könyvtár – érdekeltségnövelő támogatás 

Intézmény finanszírozás  3 044 000 Ft 

Fedezete:Tartalék - 3 044 000 Ft 

 

Társulás 

Tartalék 16 567 317 Ft 

Fedezet: Társulás finanszírozás - 16 567 317 Ft 

 

Elvonás Közös Önkormányzati Hivatal 

Tartalék 38 000 000 Ft 

Fedezet: Intézményi finanszírozás - 38 000 000 Ft 

 

 

 

 

 



A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 

ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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.  

 

 

Szentgotthárd, 2021. február 26. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

  



 

1.sz.melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../. (.....) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(III.I..) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I. 29.) 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

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

 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020 

(III.1.) önkormányzati rendelet / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszege 3.546.712.654 Ft azaz hárommiliárd-ötszáznegyvenhatmillió-

hétszáztizenkettőezer-hatszázötvennégy forintban 

b) bevételi főösszege 3.546.712.654 Ft azaz hárommiliárd-ötszáznegyvenhatmillió-

hétszáztizenkettőezer-hatszázötvennégy forint.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok 

összege - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak: 

(2) Működési bevételek     2.179.732.826 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             217.820.264 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.172.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              511.625.572 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             278.286.990 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek        112.340.921 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           12.710.779 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               12.106.219 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            87.523.923 Ft 

 



(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.                    216.631 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.292.290.378 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.254.422.276 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   581.637.574 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány             644.594.000 Ft. 

c) államháztartáson belüli megelőlegezés    28.190.702 Ft 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.254.422.276 Ft” 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„4. § Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzat 2.181.062.519 Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzat 1.048.140.735 Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtásá      37.883.590 Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadások    235.053.933 Ft 

e) finanszírozási kiadás       44.571.877 Ft.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a)        személyi juttatások előirányzata 472.240.558 Ft 

b)        munkaadót terhelő járulékok előirányzata 88.024.134 Ft 

c)        dologi kiadások előirányzata 902.992.286 Ft 

d)        egyéb működési kiadásra 702.115.538 Ft 

 ebből   

da)             műk. célú peszk átad. államh belülre       643.084.841 Ft 

db)             műk. célú peszk átad. államh kivülre     59.030.697 Ft 

dc)             társ. szocpol. és egyéb juttatás                     0 Ft 

e)ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata   15.690.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:                            2.181.062.519 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 



 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) az évközi, előre nem tervezett kiadásokra képzett általános tartalék 235.053.933 Ft, 

melyből 

 

aa) a polgármester kerete 1.427.905 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) egyéb céltartalék 83.803.982 Ft 

c) viziközmű számla /szennyvíz/           40.070.245 Ft 

d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet            51.660.994 Ft 

e)  kiegészítő állami támogatás / pótlék           56.090.807 Ft 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 511.625.572 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 270.460.475 Ft nem kerül 

folyósításra, melyből 85.769.499 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

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

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  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.  

 

A rendeletet a Polgármester 2021. …….. napján fogadta el.  

 

 

Kihirdetve: … . év … . hó … . napján. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

  



Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

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

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2020. évi 

munkájáról szóló beszámoló  
 

 

BESZÁMOLÓ 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a járásszékhelyhez tartozó 15 településen látja el az 

alapszolgáltatást-, családsegítést, gyermekjóléti alapellátást, és a hatóság közeli 

alaptevékenységet. A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 

15/1998 NM rendelet, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik. 

 

A 2020. évi feladatellátást természetesen befolyásolta a járványhelyzet, az intézmény a 

megváltozott helyzethez igazodva végezte munkáját tavaly. 

 

 Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök elkülönülnek ugyan, 

de szorosan összetartoznak, egy-egy munkatárs több szakterületen is lát el feladatot az 

intézményen belül. A Család -és Gyermekjóléti Szolgáltatást (alapszolgáltatás, családsegítés, 

gyermekjóléti alapellátás) 4 fő családsegítő biztosítja, közülük 1 fő családsegítőként 

szolgálatvezetői feladatokat is ellát. A Család -és Gyermekjóléti Központban (hatóság közeli 

tevékenység) 2 fő esetmenedzser, ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja a szociális 

diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadó és 2 fő óvodai és iskolai 

szociális segítő, illetve 1 fő szociális asszisztens végzi tevékenységét. A két egységet 1 fő 

intézményvezető fogja össze. A speciális feladatokat az elmúlt évhez hasonlóan külsős 

szakemberek - pszichológus, jogász, mediátor - együttműködési megállapodások alapján 

végezték. 

 

A speciális feladatok: 

- utcai szociális munka (elmúlt év során, krízishelyzetben lévő egyénnel nem 

találkoztak) 

- kapcsolattartási ügyelet (egyik hatóságtól sem érkezett megkeresés) 

- kórházi szociális munka a Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház 

Szentgotthárd Rehabilitációs Osztályán (heti 4 órában, 22 fő érintett) 

- készenléti szolgálat (19 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget) 

- pszichológiai tanácsadás heti rendszerességgel (17 fő ellátása volt indokolt, járvány 

miatt tanácsadás időszakosan szünetelt (2020. március 27-től június 11-ig, valamint 

szeptember hónaptól)) 

- jogi tanácsadás előre egyeztetett időpontokban (15 fő) 

- meditáció – konfliktuskezelés (nem valósult meg a speciális, segítő tevékenység). 

       

Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására 

alkalmas. 

 



Az intézmény 2020-ban nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre, ezáltal az 

alábbi intézményekkel alakult ki szoros együttműködés 

- Vas Megyei Főügyészség, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály, 

- Körmendi Rendőrkapitányság 

- Szombathelyi Tankerületi Központ 

- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. 

A fenti intézmények mellett a bölcsőde, óvoda, iskolák intézményeivel, a védőnői 

szolgálattal, a háziorvosokkal, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival is napi 

kapcsolatban állt. 

 

Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, a korlátozások miatt a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság nem ülésezett. 

 

A beszámoló tartalmazza a család –és gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatait Szentgotthárd 

közigazgatási területére külön, a 2020. évet figyelembe véve (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Család-és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd 2020. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja  

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős  : a közlésért Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2021. február 19. 

 

                             Dr. Gábor László 

                    Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2020. évi tevékenységére vonatkozóan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. évben a Járásszékhelyhez, Szentgotthárdhoz tartozó 15 településen biztosította a 

Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a Család -és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás keretében az alapszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti alapellátást, illetve 

a Család -és Gyermekjóléti Központ a hatóság közeli tevékenységet, az óvodai és iskolai 

szociális segítő munkát, valamint az ingyenesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat 

fogja össze, valamint alapszolgáltatás keretében biztosítja a Helyettes szülői ellátást, aki két 

gyermek befogadására alkalmas. 

Az intézmény egységei feladataikat az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről és az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről jogszabályok tükrében 

végzik. 

 

 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások függvényében a munkakörök elkülönülnek. 

Az intézmény két egységre bomlik: a Család -és Gyermekjóléti Szolgáltatást 

(alapszolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás) 4 fő családsegítő biztosítja, 

közülük 1 fő családsegítőként szolgálatvezetői feladatokat is ellát. 

A Család -és Gyermekjóléti Központban (hatóság közeli tevékenység) 2 fő esetmenedzser, 

ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser 

feladatait, 1 fő tanácsadó és 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve 1 fő szociális 

asszisztens végzi tevékenységét. A két egységet 1 fő intézményvezető fogja össze. 

   

 

A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus, 

jogász, mediátorok együttműködési megállapodások alapján végezték segítő – tanácsadó 

tevékenységüket az Intézményünk keretei között.  

 

 

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

Utcai szociális munka keretében feltérképeztük a város frekventált köztereit, utcáit. A 

speciális tevékenység célja a magatartásával elsősorban saját testi, lelki, értelmi, erkölcsi 



fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek, egyének 

speciális segítése. A járványügyi helyzet miatt bevezetett digitális oktatás miatt heti 

rendszerességgel történt utcai szociális munka során 2020. évben krízishelyzetben lévő 

gyermekkel/egyénnel nem találkoztunk. 

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosultak számára. Az év folyamán egyik hatóságtól sem 

érkezett megkeresés kapcsolattartás vonatkozásában. 

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk szakembere heti 

négy órában biztosította a Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd 

Rehabilitációs Osztályán. Szükség esetén, a megállapodásban rögzített időn kívül is 

felkereste a szakember az osztályt. Az elmúlt évben ügyintézés, tájékoztatás, tovább 

irányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 22 személy volt érintett, az esetkezelés rendszerint 

többszöri találkozást, egyeztetést igényelt. Az osztályokon, csoportos szociális munka 

keretében, beszélgetések valósultak meg a betegek körében. Továbbá több személy esetében 

jelzéssel élt a területileg illetékes Szolgáltatók felé, mely azonnali intézkedést igényelt a 

hatékony megsegítés érdekében.  

 

Készenléti szolgálat célja az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az esetkezelések 

száma egyre gyakoribb 19 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást az Együttműködési megállapodás alapján. A pénteki napokon, 

váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Széchenyi István 5-8 Évfolyamos Általános Iskolájában tartotta a terápiás 

foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján, 17 fővel valósította meg a 

terápiás munkát. A szakemberrel rendszeresen esetkonzultációt valósítottunk meg. A korona 



vírus járvány miatt a pszichológiai tanácsadás időszakosan szünetelt (2020. március 27-től 

június 11-ig, valamint szeptember hónaptól). 

 

Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít 

előre egyeztetett időpontok szerint az Együttműködési megállapodás alapján. A jogi 

szakember 15 főnek biztosított jogi segítségnyújtást. Többnyire azokkal a kliensekkel 

foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag 

szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is. 

 A válsághelyzetet követően az igénybevevők száma jelentősen megnőtt, elsősorban 

családjogi, polgári peres ügyekben vették igénybe a szolgáltatást a Központban. 

Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt intézményünk továbbra is szükségesnek tartotta 

ezen szolgáltatás lehetőségének biztosítása. Ez időszakban a szolgáltatás igénybevételének 

módja a kliensek igényeinek megfelelően telefonos egyeztetést követően az ügyvédnő 

irodájában valósult meg. 

 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, nem valósult meg a 

speciális, segítő tevékenység.   

 

A Magyar Közlöny 2021. 01. 07-én megjelent 2021. évi III. számában kihirdetésre került az 

emberi erőforrások minisztere 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet, egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 

Módosuló miniszteri rendeletek: 

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 

A család és gyermekjóléti központok feladatai közé kerül a fogyatékosságügyi tanácsadás. 

A rendelet kiegészül a fogyatékosságügyi tanácsadás konkrét feladatköreivel. 

„ Fogyatékosságügyi tanácsadás 

27/A. § A fogyatékosságügyi tanácsadás feladatai: 

a.) tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való 

kapcsolatfelvétel, az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az 

ügyintézés, valamint a klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése, 



b.) együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókkal, intézményekkel, egészségügyi alap -és szakellátásokat nyújtó 

egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal, 

foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport -, kulturális és egyéb 

szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, 

érdekvédelmi csoportokkal, valamint egyházi intézményekkel, közösségekkel, 

c.) a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások 

igénybevételének segítése, ideértve a család -és gyermekjóléti központ által nyújtott 

szolgáltatásokat, 

d.) közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális 

szolgáltatások közvetítésében, 

e.) együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és 

f.) kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval.” 

A fogyatékosságügyi tanácsadáshoz kapcsolódó létszám és képesítésre vonatkozó előírások az 

Nmr. 1. és 2. számú mellékletébe bekerülnek. 

A munkakör betölthető bármilyen felsőfokú végzettséggel. 

 

 

 

 

2020. 02. 19-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve rendezte meg Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozását a szentgotthárdi Család- és Gyermekjóléti Központ a refektóriumban.  

A rendezvény első részében tájékoztatást kaptak a meghívottak az éves gyermekvédelmi 

munkáról, melyben kiemelték az intézmények közötti gördülékeny és eredményes 

együttműködést, valamint megköszönték minden érintett munkáját.  

A jelenlévők két előadást hallhattak. Kámán-Németh Martina - áldozatsegítő koordinátor, 

szakvizsgázott szociálpedagógus, PR szakértő, ÁVP tréner beszélt az Áldozatsegítő 

Központok és Szolgálatok tevékenységéről, fő feladatairól. Elmondta, hogy jelenleg 

országosan három központ elérhető, ebből az egyik Szombathelyen. További cél, hogy 2025-

ig minden megyeszékhelyen működjenek Áldozatsegítő Központok. Ismertette a 

szolgáltatások széles körét, mellyel támogatni tudják klienseiket. Többek között jogi, 

pszichológiai tanácsadás, információnyújtás, azonnali pénzbeli segítségnyújtás, állami 



kárenyhítés formájában segítenek. Megyei szintű statisztikai adatokat is megosztott a 

hallgatósággal, amely szerint a lakosság mindösszesen 1.5 %-a veszi igénybe 

szolgáltatásaikat, ezért az Áldozatsegítő Központok fő célja, hogy szolgáltatásait ismertebbé 

tegye, valamint a meglévők színvonalát megemelje.  

Ozsvári Erika - a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, óvodai és iskolai szociális 

segítője beszélt tevékenysége feladatairól, célkitűzéséiről, eddigi tapasztalatairól. Elmondta, 

hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja a prevenció, a gyerekek 

képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk 

javításával. Beszámolt a 2019-es évben végzett tevékenységekről, kiemelte azokat a 

problématípusokat, melyek a legnagyobb számban jelennek meg munkája során. Továbbá 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyéni segítő beszélgetések mellett csoport foglalkozások 

keretében az iskolai erőszak megelőzésére irányuló felmérést, majd interaktív órákat tervez a 

2020-as évre. 

A tanácskozás során a hallgatóság sok értékes információ birtokába jutott, melynek 

segítségével megfelelően segíthetik a hozzájuk fordulókat. 

 

Intézményünk 2020. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre:  

 

2020-ban a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából, egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében, 6 alkalommal kért be írásos tájékoztatókat az általunk végzett 

munkáról, illetve a tapasztaltakról, a hatóság közeli esetkezeléseket érintően.  

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk 

gyermekvédelmi segítségre vonatkozó tanácsadást, állásfoglalást.  

 

2020. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség 

szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal. 

 



Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020- ban is rendszeresen kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Szakmai munkánk eredményességéhez 

intézményünk fenntartója, Szentgotthárd Város Önkormányzata és Képviselőtestülete 

maximálisan hozzájárult 2020-ban is. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából 2020. évben Központunkban a járványügyi helyzet miatt nem került sor Work 

Shop megrendezésére.  Két alkalommal a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmai megbeszélésen vettünk részt. A pandémia 

alatt online formában megtartott szakmai megbeszéléseken intézményünk dolgozói 

rendszeresen részt vettek. Ezen fórumokon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat 

követően a szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.  

 

A Vas Megyei Család és Karrier Pont szervezésében 1 alkalommal vettek részt a Szolgálat 

munkatársai  a „NŐ az Esély” program tapasztalatainak megbeszélésén. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák és középiskolák, a pedagógiai szakszolgálat, járási 

gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A járványügyi helyzet miatti 

korlátozások miatt az Éves Tanácskozáson kívül nem gyűlt össze a jelzőrendszer, a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság üléseire nem került sor. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ észlelő – jelzőrendszert 

működtet. A törvény által előírt 5 alkalom a fent említett okok miatt nem valósult meg. 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, a jelzőrendszeri tanácsadó 

által elkészített összesítés alapján:  



Összességében elmondható, hogy Szentgotthárdról (27- Szolgálathoz 18, Központhoz 9) 

érkezett a legtöbb jelzés. Ennek talán az is az oka, hogy bölcsőde, óvoda és több oktatási 

intézmény is található a városban. Az elszigeteltebb kistelepülésekről érkezett a legkevesebb 

jelzés, természetesen akadnak kivételek. Az oktatási intézményekből főként magtartási, 

viselkedési problémáról, igazolatlan hiányzás (4 gyermek) súlyosabb esetekben deviáns, 

agresszív (1 gyermek) viselkedésről számoltak be. A jelzésekben egyre több esetben merül 

fel a kiskorú gyermekek veszélyeztetése, ami mögött a szülők 

anyagi/szociális/lakhatási/életvezetési nehézségei (13 gyermek) állnak. Az életvezetési 

problémák (szenvedélybetegségek, függőségek) elmélyülésének kifejezetten kedveztek/nek a 

járványügyi korlátozások, sok szenvedélybeteg alkohollal, droggal, gyógyszerekkel próbálja 

oldani az egyre elhatalmasodó szorongásait. Egyre több zavart, mentális problémával küzdő 

személy esetében kérnek a közeli hozzátartozók/anonim személyek segítséget 

intézményünktől, ami véleményünk szerint összefüggésben áll a járványügyi helyzet miatti 

korlátozások, izolációs problémájával, valamint a bizonytalanság érzésével, ami sok esetben 

létbizonytalanságot is jelent. Krízishelyzet, amikor azonnal beavatkozásra volt szükség a 

jelzés súlyos tartalma miatt, nyolc alkalommal történt. Az elszigetelt, kisebb lélekszámú 

településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, izolációs, lakhatási problémáról 

számoltak be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve azok. A jelzőrendszeren belül a 

védőnők (11 gyermek), polgármesterek/ önkormányzati ügyintézők (6 személy), az 

anonimitást kérő állampolgárok (7 személy), valamint a közeli hozzátartozók (9 személy) a 

legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a családon belüli erőszak, a 

bántalmazás gyanúja (5 gyermek), ami sok esetben a kiskorú gyermekeket is érintette, ha 

nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén mindenképpen. A konfliktusban lévő 

pároknak minden esetben felajánlottuk a speciális szolgálatatások közül a mediációt. A 

jelzésekre a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében intézményünk öt napon belül reagált, 

súlyos vagy krízishelyzetben még aznap kiment a családhoz vagy a jelzett személyhez. 

Gyermekeket érintő, főként viselkedési, tanulási, mentális probléma esetén minden 

alkalommal fel lett ajánlva az alapellátás, a pszichológiai megsegítés lehetősége, valamint az 

óvodai és iskolai szociális munkás rendszeresen foglalkozott a gyermekekkel, a járványügyi 

helyzetre való tekintettel kizárólag egyéni foglalkozások keretében, a kifejezetten erre célra 

létrehozott közösségi felületen (Megért Elek Messenger csoport). Idős emberekről szóló 

jelzések esetében szociális ügyintézésben, információ nyújtással, illetve, más kompetens 

szociális intézmények bevonásával segítettünk.  

 



Települések szerinti felbontásban, vagyis adott településről hány jelzés érkezett. 

(halmozott adat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, vagyis ki mennyi jelzést 

küldött. (halmozott adat) 
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A jelzések száma a probléma jellege szerinti felbontásban (halmozott adat) 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2020- ban 

Járási szinten: 

a.) A krízisesetek száma: 7 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú 

elhelyezésre tett javaslatot Központunk. A vezető probléma a szülők közti 

kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után életveszélyes állapotokhoz 

vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek súlyos fizikai, lelki 

elhanyagolása, a szülők terhelt pszichés állapota.  

 

7 gyermek esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának 

megfelelően igyekezett kezelni.  

Egy kiskorút érintő védőnői bejelentést követően került sor a gyermek 

veszélyeztetettségének a feltérképezésére. A tanácsadó azonnal felvette a kapcsolatot a 

családot korábban gondozó szakemberekkel konkrétabb információk beszerzése érdekében. 

Az anyának a jelzett gyermek már a harmadik gyermeke, az első szülött gyermeke nevelésbe 
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vétel alatt áll, a második szülött gyermeke 6 hónapos korában elhalálozott. A családsegítő 

elmondta, hogy a csecsemőt megszületését követően családba fogadta a gyermek valódi, 

biológiai apjának édesanyja. Azonban, a családba fogadás megszüntetésre került sor amiatt, 

hogy a gyám nem vállalta tovább a gyámi szerepkör ellátását. A családsegítő elmondása 

szerint az anya mentálisan terhelt személy, akivel a gyermek megszületését követő két 

hónapban nem volt probléma, azonban egyre több konfliktusa alakult ki - főleg vándorló 

életmódja miatt - a gyámmal, akinél egyszer csak betelt a pohár és nem vállalta tovább a 

gyermek gondozását. Az anya napokra eltűnt (állítólag prostitúcióból élt), néha a csecsemőt is 

magával vitte, így a gyám részéről a felelősség nem volt vállalható.  

Az anya elhanyagoló volt gyermekével, nem táplálta rendesen, a csecsemővel egész nap 

„csavarogtak” csak este tértek vissza akkori otthonukba. 

Az anyáról időközben több információt találtunk az egyik közismert közösségi felületen 

(Facebook), ahol az anya számos profilon keresztül prostituáltként árulja magát.  

Központunk az előzményekre való tekintettel, valamint személyes tapasztalatunk alapján 

javaslatot tett a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére. Javasoltuk a csecsemő azonnali 

kiemelését az anya mellől, mivel az anya vándorló életmódja, nagyon gyenge értelmi és 

érzelmi képességei súlyosan veszélyeztetik a 4 hónapos csecsemő testi, lelki, értelmi, 

érzelmi fejlődését, és fizikai létét. Az anyának ezen javaslatunkról semmilyen 

információt nem adtunk ki, nehogy ismételten nyoma vesszen a csecsemővel. 

 

 

3 kiskorú gyermek esetében az Ügyészség és névtelen lakossági jelzést követően került sor 

családlátogatásra. Az állampolgári jelzés tartalmazta, hogy a családban nevelkedő kiskorúakat 

hosszabb ideje nagykorú testvérük látja el. Ennek oka, hogy az anya vélhetően új párkapcsolatot 

létesített, napokra nem ment haza a gyermekeit ellátni, elhanyagolja őket. Az apa ittas állapotban 

gyakran hangosan kiabált, főleg volt élettársával, a gyermekek anyjával. A család környékén élők 

gyakran látták, hogy rendőrség van a családnál. A szülők közt a kapcsolat korábban is zaklatott volt, 

családsegítő is gyakran járt a családhoz. Pár éve azt tapasztalják, hogy az anya magatartása 

megváltozott, ittas állapotban is látható volt. Mindkét szülőt italozó életmódúnak említette a jelző. A 

súlyosnak mondható veszekedések, ordibálások, verekedések a gyermekek előtt zajlanak, Őket ettől 

nem kímélik. Miután konkrétan kiderült, hogy az anyának új párkapcsolata van, az apa és közte 

folyamatosak és állandósultak lettek az éjszakába nyúló heves konfliktusok. Az apa agresszív, az anya 

viszont inkább a párkapcsolatával foglalkozik, gyermekeit háttérbe szorítja. A nagykorú testvér van 

többnyire a gyermekekkel, Ő neveli és látja el a testvéreit, akik nagyon szófogadóak, alkalmazkodóak. 

A kiskorúakkal a faluban soha nem volt gond, nyugodt, tisztelettudó gyermekek.  



Az Ügyész hivatalos jelzése súlyos gyermek veszélyeztetésre utalt, a kiskorúak ügyét kiemelten 

és sürgősséggel kellett kezelni. Felmerül a kapcsolati erőszak, gyermek elhanyagolás, ezáltal 

gyermek abúzus témakörében a kiskorúak súlyos fokú veszélyeztetettsége a szülők által. 

A családlátogatás alatt a gyermek megnyugtatása után tisztázódni látszott, hogy egyik szülő sem képes 

szülői kötelezettségeiket betölteni, zaklatott minden családtag. Félő, hogy a távoltartás hatása még 

nyugtalanabbá teszi az apát, az anya viszont még inkább a párkapcsolatába temetkezik, hisz ott érzi 

magát biztonságba, ezáltal a gyermekek elhanyagolása, veszélyeztetettsége fokozódik, melynek 

megakadályozása miatt magasabb színtű gyermekvédelmi intézkedést szükséges javasolni a Járási 

Gyámhivatal felé. Fő cél: a gyermekek mielőbbi biztonságb helyezése, és megnyugtatása, tartós 

segítésük volt.  Másik fő cél: az intézeti elhelyezés megakadályozása volt. 

Szakmai meglátásunk szerint az adott helyzetben egyik szülő sem volt alkalmas a kiskorú gyermekek 

ellátására. Az anya felelőtlen, önmagát és kapcsolatát preferáló magatartásával, 

szenvedélybetegségének elhatalmasodásával súlyosan veszélyeztette a gyermekek egészséges értelmi, 

érzelmi, erkölcsi fejlődését.  

Az apa ellen folyó büntetőeljárás, valamint a megelőző távoltartás elrendelése, életvezetési nehézségei 

szintén alkalmatlanná tették kiskorú gyermekei nevelésére. 

A kialakult helyzetre tekintettel a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye 

soron kívül a kiskorú gyermekek esetében az ideiglenes hatályú elhelyezésre tett javaslatot. 

 

 

 

Egy kiskorú esetében szintén ideiglenes hatályú elhelyezés javaslata vált indokolttá a szülők 

közötti párkapcsolati konfliktusok, valamint az anya elhanyagoló magatartása miatt. Ebben az 

esetben azonban a közeli hozzátartozó családba fogadási készsége adta a megoldást. 

2 kiskorú esetében a családba fogadás éves felülvizsgálatakor a gyámhivatal rendelte el az 

ideiglenes hatályú elhelyezést, mivel a vér szerinti anya nem kérte a családba fogadás 

fenntartását, ugyanakkor az anya ellen folyó büntetőeljárás miatt ő nem kaphatja vissza 

gyermekeit, így a Hatóság a helyzetet azzal oldotta meg, hogy a korábbi családba fogadó 

gyámságába helyezte a gyermekeket. 

 

b.) Védelembe vételek tapasztalatai:  

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 35 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében a szülői bántalmazás- fizikai, - lelki, a szülői elhanyagolás, a tankötelezettség 

elmulasztása, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az egészségügyi, 

illetve a lakhatási veszélyeztetettség miatti veszélyeztetettség okai szerepeltek a 



javaslatokban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és 

szoros kapcsolat valósult meg a veszélyeztetettségben élő kiskorúak élethelyzetének 

figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az 

esetmenedzserek, illetve a tanácsadó által. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatokra Intézményünk a komplex szakvéleményt minden esetben megküldte. 

 

c.) Nevelésbe vett gyermekek-  családjával való kapcsolattartás: 

Az érintett gyermekek száma, 13 fő. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal, a 

nevelőszülőkkel, a nevelőszülői tanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az 

esetmenedzserek és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően fel évente, 

illetve évente elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal 

számára. Az érintett szülőkkel való tevékenység során figyelemmel kísértünk két fontos 

tényezőt: a szülő- gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben 

bekövetkezett változásokat. Tapasztalataink szerint a nevelésbe vett gyermekek szülei a 

komplex segítségnyújtás ellenére sem motiválhatok arra, hogy ismét „jó szülővé” 

váljanak. A gyermekikkel való kapcsolattartások gyakorisága az idő előrehaladtával 

csökken, és egyre inkább ritkul. Ezáltal a nagykorúság betöltésével kerülnek ki a 

gyermekek az állami rendszerből, többnyire nem kérik az utógondozásukat.  

 

 

d.) Családba fogadás tapasztalatai:  

2020. évben 14 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot.  Az érintett kiskorúak 

nagy része a kistérségi községekben él, valamelyik nagyszülő gondozásában, az ő 

háztartásában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében 

segítségre, érdekképviseletre szorulnak, az érintett esetmenedzser/tanácsadó tartja a 

jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves 

felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás 

fenntartására esetlegesen megszüntetésére vonatkozóan, bekéri a jelzőrendszeri tagok 

írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére. Tapasztalataink szerint, 

amíg a nagyszülők egészségi állapota lehetővé teszi, alkalmasak a gyámi tisztség teljes 

körű betöltésére.  

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   



A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzés 

alapján történő felkérésekkel, melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, 

szakmai véleményeket készítünk a veszélyeztetettség feltérképezése érdekében, 

esetmegbeszélést, illetve esetkonferenciát szervezünk. Azoknál a gyermekeknél, ahol nem 

állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére a Hatóság felé. Az elmúlt évben, 1 esetben tettünk 

„nemleges javaslatot” a gyámhivatal felé.  

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munkás tapasztalatai:  

Az iskolai és óvodai szociális segítői munka a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési 

intézményében valósult meg. A munkakörben két főt foglalkoztatunk, jelenleg az egyik 

munkavállaló tartós távolléte miatt, egy fő látja el a szakmai feladatot. Az intézményekben 

két heti rendszerességgel, egy alkalommal valósultak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők 

és pedagógusok ezen időpontokban is felkereshették az óvodai és iskolai szociális segítőt. 

Ezenkívül probléma esetén, folyamatos volt a kapcsolattartás az intézményekkel 

telefonon, személyesen és email-ben is. 

A tevékenységek 58 %-át a pedagógusokkal, valamint a szülőkkel való konzultáció tette ki.  

Jelentős arányban jelent meg az egyéni segítő beszélgetés, mely 24% -ban volt jelen. Ezen 

kívül családlátogatás, részvétel nevelőtestületi üléseken, sport-és szabadidős programok 

szerevezése is fontos elemei a munkának. 

Egyéni segítő beszélgetéseken 10-15 gyermek vett részt rendszeresen. Közülük 4 fő 

védelembe vétel alatt áll, 4 fő családba fogadott. A kolléga figyelemmel kísérte óvodai, 

iskolai tevékenységét 21 fő védelembe vett és 5 fő alapellátott, 5 fő családba fogadott 

gyermeknek, róluk rendszeresen konzultált a pedagógusokkal. A felmerülő problémák 

változatosak: legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar (58%), szülők vagy 

család életvitele (22%) és a gyermek intézménybe való beilleszkedésének nehézsége (15%) 

jelent meg. 

A nyári szünetben egy hetes nappali tábort, valamint két hét nappali gyermekfelügyeletet 

szerveztünk, ahol a programok szervezésében és lebonyolításában az óvodai és iskolai 

szociális segítő is részt vett. Szükség szerint a nyári szünet időtartama alatt is megtartotta a 

segítő beszélgetéseket, segítséget nyújtott a pótvizsgára készülő tanulók felkészülésében a 

Család- és Gyermekjóléti Központban. Alkalmanként   családsegítő kollégákkal részt vett 

családlátogatásokon. 



A nagyobb ünnepek alkalmával kézműves foglalkozásokat vezetett, valamint kiscsoportos 

tanulásfejlesztő tréninget is szervezett. 

 

 

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser tapasztalatai:  

A diagnózis felvétele a szociálisan rászoruló egyén segítségnyújtásának a feltérképezésére 

és szükségleteinek meghatározására szolgál.  A diagnózis készítése azon folyamat, amely 

megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet 

kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési 

folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit 

a diagnózist készítők és maga az érintett személy összeveti. Az elmúlt év során a szolgáltatás 

területén dolgozó kollégák 1 esetben kérték a szociális diagnózis felvételét. A találkozások 

az egyénnel rendszerint, az intézményben történtek, strukturált interjú alapján. Minden 

esetben az egyénnel egyszeri találkozáson kívül, az esetgazdával is történt 

esetkonzultáció a szubjektív és objektív tapasztalatok megvitatása céljából. Az értékelő lap 

elkészítését követően a családsegítő kollégával egyeztetésre kerültek az egyén feladatai, 

mely az élethelyzetének jobbá tételéhez szükségeltettek. A diagnózis felvétele és készítése 

során gyakorta tapasztalható, hogy az esetgazda az egyén megsegítésének érdekében, 

gyakorta ugyanazokat a feladatokat írja elő a cselekvési terv alapján, melyet az 

esetmenedzser rögzít az értékelő lapon feladatként. A diagnózis felvétele arra viszont jó 

célt szolgál, hogy egy másfajta szemlélet, struktúra mentén közelíti meg az egyén 

élethelyzetét, ezáltal az esetgazda plusz információkhoz is juthat a kliensével kapcsolatban.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd 

közigazgatási területén:  

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 84 személlyel - ami 65 családot 

jelent, kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 33 személlyel álltunk kapcsolatban a 2020-es év folyamán. 

Ebből 3 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok 

esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A Központ által 5 család 

esetében- ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor- bevonásra került a 

szociális segítő tevékenység nyújtása. 

A klasszikus családsegítés keretében 12 személy, illetve családjával valósult meg a szociális 

segítő tevékenység. 



Egyszeri esetkezelés keretében 51 személlyel kerültünk kapcsolatba mely 42 családot 

jelent. 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül egy család esetében 2 

kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család – és 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. A gyermekek esetében védelembe vételére került 

sor, a szociális segítő tevékenység nyújtása kapcsán a szülőkkel továbbra is kapcsolatban 

állunk. A súlyos anyagi probléma miatt, javaslattal éltünk az önkormányzat felé rendkívüli 

települési támogatás ügyében. javaslatunk pozitív elbíráslásban részesült és a megállapított 

összeg a lakbérhátralék csökkentésére fordítódott. 

Két kiskorú gyermek esetében a védelembe vétel megszüntethetővé vált, így alapellátás 

keretein belül segítettük a családnak. 

A Központ által 2 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor az 

alapszolgáltatás bevonásra került, a szociális segítőmunka nyújtása céljából. 

Egy család esetében a kiskorú gyermek veszélyezettségének csökkentése családba fogadás 

intézményével volt megszüntethető. E család ügyében is a Központ az alapszolgáltatást 

bevonta a szociális segítő tevékenység folytatására. Ezen családoknál elsődlegesen a 

megfelelő szülői attitűd kialakításában, az szociális nehézségek feloldásában, valamint 

ügyintézésben nyújtottunk segítséget. Az információnyújtás is folyamatosan megvalósult, 

egyéb szolgálatatások igénybevétele, vagy szociális támogatás – pénzbeli és természetbeni 

megigénylésében.  

1 család esetében, ahol védelembe vételre került sor a gyermekek veszélyeztetettségét a 

lakhatási problémák tovább súlyosbítják. A szociális segítő tevékenység keretében tanácsadás 

történt a lakhatással kapcsolatos kiadások rendszeres, valamint a hátralék rendezése 

érdekében szükséges feladatok kapcsán. 

A családgondozás folyamatában az esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az 

együttműködés, konzultáció a családok ügyében. A tavalyi évhez képest kevesebb kiskorú 

gyermek ügyében éltünk jelzéssel a Központ felé. 

 

A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott jelenléte 

miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal éltünk a 

Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal felé.  

Egy család Szentgotthárdra költözött, akik több kiskorú gyermeket nevelnek. A család 

szociális helyzetének javítása, az anya elhelyezkedésének segítése, az élethelyzet alapján 



igényelhető ellátások érdekében különböző ügyintézésekben való támogatással segítettük a 

családnak. Adományok közvetítése is rendszeresen megvalósult. 

Egy egyedülálló személy élethelyzete nagyon nehezített volt, halmozott problémával küzdött, 

anyagi, tartós betegség. Segítséget nyújtottuk rehabilitációs munkahelyen való 

elhelyezkedésben. Egészségi állapota tovább rosszabbodott, gyógyszerköltsége 

megemelkedett, így egy alkalommal javaslattal éltünk az önkormányzat felé, hogy magasabb 

összegű rendkívüli települési támogatásban részesüljön.  

Egy személy élethelyzete az együttműködés ideje alatt rosszabbodott, így ismételten 

munkanélkülivé vált. A kialakult élethelyzet alapán igényelhető szociális pénzbeli és 

természetbeni ellátások igénylésében nyújtottuk segítséget, valamint hangsúlyos volt a 

segítőbeszélgetés megváltozott élethelyzetének elfogadása érdekében. 

Egy család számára, melyben az édesanya egyedül nevelte kiskorú gyermekét, és fiatal felnőtt 

korú gyermeke ellátásáról is gondoskodott az év elején nagyon nehéz élethelyzetbe került. 

Természeti kár miatt nagyobb felújítást kellett az ingatlanon, melyre kölcsönt vett fel. A 

helyreállítási munkálatok miatt a család megélhetése átmenetileg veszélyeztetté vált. Emiatt 

javaslattal éltünk az önkormányzat felé rendkívüli élethelyzet miatt, javaslatunk pozitív 

elbírálásban részesült. 

 

A 2020-as év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 18 kiskorú gyermek és 16 felnőtt 

személy esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés 

folyamatába, a komplex segítségnyújtás érdekében. A tavalyi évhez képest a jelzések száma 

kis fokú emelkedést mutat. Megfigyelhető, hogy az állampolgárok által adott jelzések száma 

is növekedett. 

 

Több személy/család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások 

igénybevétele céljából.  Jellemzően a jog tanácsadás, amire leginkább szüksége volt az 

intézményünkhöz fordult személyeknek/családoknak. A vírushelyzet miatt az emberek, 

családok összezártsága felerősítette a párkapcsolati problémát. Ezen szolgáltatások helybeni 

elérése megkönnyíti a családok élethelyzetét. Továbbá szakmai segítséget nyújt kollégák 

számára egy- egy eset kapcsán. 

 

Az egyszeri esetkezelések területén kiemelendő, hogy egy személy esetében a hivatásos 

gondnok élet jelzéssel krízishelyzet miatt – téli tüzelő hiánya-. Ez esetben javaslattal éltünk az 



önkormányzat felé rendkívüli települési támogatás megállapítása céljából, kihűlés megelőzése 

érdekében.  

Egy család esetében, ahol az édesanyát és két kiskorú gyermekét jelezték lakhatási probléma 

merült fel. A család hosszú külföldön tartózkodás után tért haza, és egy nem lakhatásra 

szolgáló épületben laktak. Nehézséget jelentett még a gyermekek oktatása is. Természetes 

támasszal felvettük a kapcsolatot, és az anya a gyermekeivel édesanyjához költözött. 

Egy személy esetében több alkalommal segítettünk szociális pénzbeli és természetbeni 

ellátáshoz jutni, mivel semmilyen ellátása nem volt.  

Egy fiatal felnőtt esetében krízishelyzet állt elő, rossz mentális állapota miatt javaslatot 

tettünk a Vas megyei Kormányhivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi osztálya felé, 

ideiglenes gondnok rendelés szükségességének megvizsgálása érdekében. A vele egy 

háztartásban élő hozzátartozónak pedig a szociális ellátások megigénylésében segítettünk. 

Javaslattal éltünk a önkormányzat felé rendkívüli települési támogatás ügyében, mivel a fiatal 

felnőttnek sem rendszeres jövedelem, sem ellátása nem volt. 

Több esetben is tapasztalható, főként idős, egyedül élő személyek esetén, hogy természetes 

támaszok nincsenek, vagy ha vannak nem elérhetőek, így szükségessé válik mesterséges 

támasz bevonása pl. Városi Gondozási Központ.  

Az idős korosztályt tekintve egyre inkább indokolttá válna egy idősek otthonának kialakítása, 

mivel ha vannak is természetes támaszok, még aktívan dolgoznak. A nyugdíjkorhatár 

emelésével egyre később tudnak nyugdíjba vonulni, és a munka mellett sok esetben nem 

tudnak idős szeretteikről gondoskodni. 

Az egyszeri esetkezelések esetében megnőtt az információt kérők száma a járványügyi 

helyzet miatt, és ezzel összefüggésben az ügyintézés keretében nyújtott támogatás. 

Az egyszeri esetkezelések során továbbra is az információnyújtás és az ügyintézésben való 

segítségnyújtás a hangsúlyos, azonban az adományok juttatása, közvetítése-élelmiszer- 

felerősödött az elmúlt évben. Sajnos a járványügyi helyzet miatt sokan elvesztették állásukat, 

így átmenetileg a megélhetésük nehezítetté vált. 

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 5 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében. 

Egy család esetében, ahol két kiskorú gyermek veszélyezettsége merült fel, a Körmendi 

Család és Gyermekjóléti Központ felkérésére készítettünk környezettanulmányt. 

Egy személy esetében a Körmendi Járási Gyámhivatal gondnokság alá helyezés ügyben kérte 

fel szolgálatunkat környezettanulmány felvételére. 



A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 5 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot tett a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből egy esetben kifejezetten a téli 

tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív elbíráslásban 

részesültek. 

 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

kiskorúak nevelkednek. 5 család részére nyújtottunk tájékoztatást, amennyiben a család kérte 

az ehhez szükséges nyilatkozat kitöltésében is segítséget nyújtott Szentgotthárd 

vonzáskörzetében.  

 

 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  

2020. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek 

bevonására. 6 fő végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, 

az Intézmény területén. Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának 

érdekében, megkapták a szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.  

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 3 fő volt, akik az előző évhez 

hasonlóan részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunk keretében, 

mely az ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.  

A középiskolások a SzC. III. Béla Technikumból, VMSzC Kereskedelmi és Vendéglátó 

Technikumból és a Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégiumból, naponta 5 órát 

töltöttek az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, 

a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes 

munka teljesítéséről Intézményünktől. 

 

Megvalósult prevenciós programjaink:  

2020-ban a Covid-helyzet miatt táborunkat és felügyeleti heteinket a higiénés szabályok 

szigorú betartása mellett szervezetük meg. Ahhoz, hogy a gyermekek számára biztosítani 

tudjuk a szociális távolságtartás szabályait, csak kisebb létszámú csoportokat fogadtunk. A 



táborra 2020.07.06.-07.10. között került sor 12 fő részvételével, a nyári felügyeleti hetekre 

pedig 2020.07.20.-07.24. és 2020. 08.03.-08.07. között, melyeken 10-10 fő vett részt.  

A nyári tábor idén is színes programokat kínált a hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

Tematikája a környezet- és állatvédelem fontosságát kívánta hangsúlyozni. Ennek értelmében 

a programok közt újrahasznosított kézműves termékek készítése, madáritató és mezítlábas 

ösvény építése, kutyamenhely látogatás és előadás a felelős állattartásról is szerepelt.  

Lehetőségünk volt kirándulni a Hársas tóhoz, ahol a tanösvény körbejárása során sok hasznos 

ismeretet szerezhettek a gyermekek, egyúttal környezettudatos magatartásuk is fejlődött. A 

hét közepén a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával az orfalui Tűzlepke 

Öko Farmra látogattunk, ahol játékos feladatok során ismerkedhettek a táborozók a 

tanösvényt végig járva. A kötélpálya megmászása igazi kihívást jelentett a gyermekeknek, 

akik örömmel járták végig az izgalmas kalandparkot. A pénteki táborzárón „exatlon” 

csapatversenyeken mérték össze tudásukat, majd „ki mit tud,” keretein belül láthattunk 

nagyszerű zenei és táncos előadásokat. 

 

A Gyermekfelügyeleti hetek programjai, tapasztalatai:  

A felügyeleti hetek programjait is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy biztosítsa a hátrányos 

helyzetű gyermek hasznos időtöltését, fejlődjenek szociális készségeik, valamint új, hasznos 

ismeretekre tegyenek szert. Az első héten a népi kismesterségek témája keretein belül raffia 

kosár készítés, keresztszemes hímzés, bőrszütyő varrás, népmesei programok színesítették a 

mindennapokat. Egy napon lehetőségünk volt a Szentgotthárd Spa és Wellness jóvoltából 

ellátogatni a szentgotthárdi fürdőbe, ahol egy teljes napot töltöttünk fürdőzéssel, 

csúszdázással a gyermekek nagy örömére. A második felügyeleti hét is sok érdekes 

lehetőséget tartogatott is táborozók számára. Kézműves foglalkozások mellett, amennyit csak 

tudtunk a szabadban tartózkodtunk. A játszótéri programok mellett meglátogattuk a z új 

fitness parkot és minden nap hosszú sétákat tettünk. Természetesen nem maradhatott ki a 

fürdős nap sem.  

A gyermekek a tábor és a felügyeleti hetek alatt a sok érdekes program mellett számos 

ismerettel és emellett új barátságokkal gazdagodtak. 

 

Feladatok, elképzelések:  



Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során a jelzőrendszeri tagok aktív 

munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása maximálisan segítette a Központ 

munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan 

figyelemmel kísérjük, szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon részt 

veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk.  

 

Tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy a megváltozott társadalmi körülmények, és 

egyéb tényezők következtében egyre több problémás egyénnel, gyermekkel, családdal 

találkozunk, az oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer 

működtetése kiemelkedő, az óvodai és iskolai szociális segítő jelenléte elsődleges 

prevenciót eredményez. A szociális diagnózis hozzásegíti a klienst, illetve a segítőt, hogy 

egy átfogó értékelést kapjon arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szükséglet 

kielégítésére szolgáló feladatok, mellyel az egyén élethelyzete javítható.  

 

Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2021. évben is törekszik a gyermekek, az 

egyének, a családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján a szociális munka 

és a mentálhigiéné módszerével végezni munkáját. 

 

                          

 

Szentgotthárd, 2021. 02. 01. 

 

 

 

 

                                                                                           

                                  Tisztelettel: Uhor Anita s.k. 

                                                                                                                

                                                       intézményvezető  

 

 

                             

Aláíró: Uhor Anita 

Bélyegző: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd (2021. 02. 01). 

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező, melyen az aláírás eredetben szerepel! 

 

 



Tárgy: Beszámoló a PKKE 2020. évben végzett tevékenységéről, a 

2021. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

 
BESZÁMOLÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között fennálló 

Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben elkészíti az 

előző éves beszámolót és az adott évre vonatkozó munkatervet – előbbit az előterjesztés 1. sz. 

melléklete, a 2021. évre vonatkozó szolgáltatási tervet pedig a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ: 

 

A tavalyi év tevékenységéről szóló beszámolóból az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Tagság/Munkaszervezet: Az Egyesületnek jelenleg 31 tagja van. Az elnökség és 

felügyelőbizottság összetétele nem változott. A munkaszervezet ügyintézői létszáma 

2020.09.29-ig 5 fő főállású munkatárs volt, jelenleg 4 fő főállású munkatárs dolgozik. 

Ezen túlmenően alkalmanként megbízással láttatja el technikusi feladatokat és 1 fővel 

a takarítási feladatokat. Az év során közösségi szolgálat keretében 6 fő középiskolás 

vett részt a rendezvények lebonyolításában. 

- Gazdálkodás: az Egyesület 2020-ban a kialakult járványhelyzetre tekintettel  

28.159.248,- forint támogatást kapott az Önkormányzattól. Ezen felül a megtartható 

nyári rendezvényekre 3.000.000,- forint támogatást is biztosított az Önkormányzat, 

továbbá informatikai fejlesztésre még külön 406.400,- forintot. 

- Az Egyesület pályázati projektekben is érintett: a Hivatal koordinálásában 

megvalósuló LEADER pályázatból zajlik az öltözők és összekötő folyosók felújítása, 

de ugyanebből hangtechnikai eszközöket is sikerült beszerezni 2.392.900,- Ft 

értékben. Egy másik LEADER pályázat megvalósítása még folyamatban van, ahol a 

pandémiás helyzet miatt néhány programelemet csak később lehet megvalósítani.   

- Az Egyesület beszámolója szerint továbbra is hangsúlyt fektet a marketing 

tevékenységre. Az idei év történései miatt rendhagyó módon az online térben zajlottak 

rendezvények nagy része, ennek köszönhetően a Facebook oldaluk látogatottsága 

jelentősen megnőtt. Kiemelt hangsúlyt fordítottak az oldal napi frissítésére, események 

létrehozására, megosztására, melyek által nem csak rendezvényeket népszerűsítették, 

hanem bepillantást engedtek a mindennapi munkába is. 2020-ban egy teljesen új, 

modern honlapot hoztak létre. A honlap még fejlesztés alatt áll, de bízunk benne, hogy 

egyre többen fogják ezt is használni. 

- A civil szervezetekkel, intézményekkel a kapcsolattartás az idei évben korlátozott 

volt, sajnos több közös rendezvény is elmaradt. 

- A színházbeli látógatóközpont korlátozottan volt nyitva, munkatársak folyamatosan 

elérhetőek voltak telefonon vagy e-mailben.  



- 2020. szeptemberétől a Tourinform Iroda feladatellátása a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülethez került. Innentől fogva megkezdődött az iroda átalakítása, a kiadványok 

beszerzése. Az iroda működtetéséhez szükség volt egy ügyfélkezelési tréning 

elvégzéséhez, amit két kolléga sikeresen abszolvált. A határidős feladatokat elvégzik 

és minden jelentést leadnak az MTÜ felé. 

 

A Beszámoló részletesen tartalmazza a 2020-ban megvalósult programokat, külön kiemelve 

az online térben megvalósult rendezvényeket. A beszámoló végén a művészeti csoportok 

(Fúvószenekar, Vegyeskar, Fotóklub, Szivárvány Kórus, Galagonya Szívklub) rövid 

beszámolóit is olvashatják a tavalyi évről. 

 

2021. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERV: 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján a feladatellátó az 

általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet (2. 

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

programok, tevékenységek és folyamatok megnevezését, rövid leírását, a tevékenységek 

alapszolgáltatásokba való besorolását, a tevékenységek rendszerességét, tervezett időpontját 

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

szokásos módon közzé kel tenni. A szolgáltatási tervet a fentiek miatt elkészítette ugyan az 

Egyesület, az abban foglaltak (rendezvények, költségek-bevételek) megvalósítására azonban 

sem a PKKE, sem az Önkormányzat nem vállalhat kötelezettséget – különösen jelen 

helyzetben. Ez tehát csak egy terv, amelynek bizonyos részei megvalósulhatnak, más részei 

nem vagy nem a tervben szereplő feltételek mellett. 

 

A járványveszély miatt programokat, rendezvényeket nem lehet tartani és egyelőre 

bizonytalan, hogy mikor térhetünk vissza a megszokott kulturális élethez, így az 

Egyesület munkaszervezete – egyeztetve a Hivatallal - a 2021. évi munkatervet még nem 

véglegesítette. Ilyen okokból kifolyólag értelemszerűen a Hivatal sem tudta a városi 

rendezvénytervet még összeállítani. Amint a járványhelyzettel kapcsolatban 

pontosabban lehet látni és előre lehet tervezni, mindezeket a dokumentumokat 

elkészítjük és a Képviselő-testület elé terjesztjük. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

1.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2020. évi beszámolóját 

az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja  

 

          Határidő: azonnal 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

2.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2021. évi szolgáltatási 

tervét a Beszámoló 2. számú melléklete szerint megismerte és jóváhagyja azzal, 

hogy a tervben foglaltak megvalósítását az Önkormányzattal folyamatosan 

egyeztetni szükséges, a tervben foglaltak a fennálló vírushelyzet és a kapcsolódó 

finanszírozási oldal rendelkezésre állása függvényében változhatnak. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

 

Szentgotthárd, 2021. február 25. 

 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

  



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 
   

 
 

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

E-mail: info@pannonkapu.hu 
 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2020-ben végzett tevékenységéről 

 
 
 
 
 

 
 

2021. január 23. 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkezdte a tagsági díjak befizetésének teljes körű felülvizsgálatát, 
de a járványügyi intézkedések miatt ezt a folyamatot csak az újra nyitás után tudja befejezni. A 
tagdíjjal tartozó személyek levélben kaptak felszólítást a mulasztásról, ennek eredményeképpen 
érkezett néhány lemondás az év folyamán. Így 2020. december 31-én 31 tagja volt az Egyesületnek. 
Az elnökség és felügyelőbizottság összetétele az év folyamán nem változott: 
Az elnökség tagjai: Hrabovszky-Orth Katinka az elnök, elnökségi tagok:  Gaál Ákos (elnökhelyettes), 
Szép Renáta (titkár),  Csomósné Boross Erika, Csörnyi Zoltánné, Domiterné Horváth Eszter és Horváth 
Tiborné és Kóborné Kocsis Viktória maradtak.    
A felügyelőbizottsági tagok: Kardos Melinda és Bedi Beatrix és Pécsi József látják el a feladatot. 
 

Munkaszervezet 
 
A munkaszervezetben a következő személyek dolgoztak 2020-ban:  
Hrabovszy-Orth Katinka – elnök  
Soós Enikő – művelődésszervező  
Pintér Regina- adminisztrációs munkatárs 
Kóborné Kocsis Viktória- egyéb ügyintéző 
Papp Eszter- ügyintéző – 2020.09.29-ig 
Rodek Zoltán – technikus alkalmi foglalkoztatással 
A takarítási feladatokat 2020 június 16.-tól Tátrainé Bánfi Györgyi látja el heti 20 órában. 
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül társalgási szinten minden kolléga beszél angol vagy 
német nyelven.  
Diák közösségi szolgálat keretében 6 középiskolás működött közre a rendezvények lebonyolításában. 
 

Gazdálkodás: 
 
2020-ban az önkormányzattól a koronavírus járvány miatti gazdasági intézkedések 
értelmében 28.159.248.- Ft finanszírozás érkezett. Az OTP Banknál vezetett folyószámlához 
nem tartozik hitelkeret. 
 
2020. december 31-én 9.340.239.- Ft (amelyből 7.802.950.- Ft az Eper pályázaton elnyert 
támogatás) az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege, készpénzben lévő összeg: 
72.020.- Ft. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a működési finanszírozáson kívül a nyári 
rendezvényekre (Mini Hopplá Fesztivál, Zenés nyári kávéházi esték, Augusztus 20.) 
3.000.000.- Ft támogatást nyújtott, illetve informatikai fejlesztésre 406.400.- Ft összeget. 
 
Rendezvényszervezés: 
Szentgotthárd Rendelőintézet – Európai Mobilitási Hét – 400.000.- Ft 
Szentgotthárd Rendelőintézet – Online évértékelő megbeszélés – 114.000.- Ft (online) 
Szentgotthárd Rendelőintézet Arany János Iskola 1-4 . évfolyamos iskola „Mozogjunk együtt 
decemberben” – 70.800.- Ft (online) 
 
Egyéb marketing tevékenység : Régióhő Kft. : 500.000.- Ft 
 

 
 



 
 
Pályázatok 
 
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület – Élhető Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése 
című, VP6 – 19.2.1.-63-3-17 felhívásra nyújtottunk be pályázatot a hangtechnika 
korszerűsítésére. A pályázaton 2.392.900.- Ft támogatást kaptunk, melyből a következő 
eszközöket szereztük be: INGENIA IG4T aktív hangfal, 900 W, 4x6,5&quot; neo woofers, 1,4” comp. 
driver, 132 dB, digipro®G3; Eurolite - SL-350 fejgép; SUB l915 aktív hangfal, sub, 900 W, 15&quot;, 
digitális, Digipro G3, RDNet. 
 Az eszközök beszerzése megtörtént, az elszámolás és a kifizetés folyamatban. 
 
Leader pályázat – Örökségünk Témahét 
A pályázat jelenleg is fut, a munkafüzetek elkészültek, nyomtatásra várnak, a Hejőkeresztúri 
tanulmányi kirándulás és a két projekthét megvalósítása van hátra, melyet a vírushelyzetre 
való tekintettel halasztani kellett és ennek megszervezése csak a korlátozó intézkedések 
eltörlése után lehetséges. 
A pályázat utófinanszírozásos, az elnyert összeg: 4.375.665,- Ft. 
 

Marketing 
 
Mind az Egyesület, mind pedig az általa szervezett események, programok tekintetében nagyon 
fontos szerep hárul a marketing tevékenységre, ezért minden évben kiemelten foglalkoztunk ezzel a 
területtel.  
Az idei év történései miatt rendhagyó módon az online térbe költöztettük rendezvényeink nagy 
részét, ennek köszönhetően a Facebook oldalunk látogatottsága jelentősen megnőtt.  
 
Honlapunk teljes körű információval szolgál az érdeklődők számára. Tartalma folyamatosan frissül. A 
rendezvények folyamatos frissítése mellett az idegenforgalomhoz kapcsolódó információk, valamint 
az alapdokumentumok is aktualizálásra kerültek.  
 
Programjainkat több csatornán keresztül népszerűsítjük: 
Plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet, megállító táblák, írott és elektronikus 
média. 
 
Honlapunkkal kapcsolatban a szolgáltatótól kapott adatok alapján elmondható, hogy látogatottsága 
csökkent az elmúlt évek folyamán. Mivel ebben úgy érzetük, hogy a honlap elavultsága is közre 
játszik, ezért 2020-ban teljesen új, modern honlapot hoztunk létre. Ez a honlap még fejlesztés alatt 
áll, de bízunk benne, hogy egyre többen fogják ezt is használni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
www.pannonkapu.hu honlapunk adatai 2020-es évben: 

 

 

 

 
A honlap látogatottságának csökkenését nagyban ellensúlyozza Facebook oldalunk. Kiemelt 
hangsúlyt fordítottunk az oldal napi frissítésére, események létrehozására, megosztására, melyek 
által nem csak rendezvényeinket népszerűsítettük, hanem pillanatokat is felvillantottunk mindennapi 
munkánkból, életünkből, ezzel is közelebb hozva látogatóinkat tevékenységünkhöz. 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Facebook oldalának szerkesztése az elmúlt évben még több 
figyelmet kapott. Törekedtünk a közösségi médián keresztül a lehető legjobban informálni a helyi 
lakosokat a rendezvényekkel kapcsolatban, hiszen a mai modern világban a fiatalabb közönséget ott 
érhetjük el a legkönnyebben.  
 
Mivel marketing szempontjából az egyik legeredményesebb felület a Facebook közösségi oldal, ezért 
mi is maximálisan próbáltuk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
2020-as évben is a Facebook oldalunkra és a világjárványra való tekintettel programjainkat legfőképp 
erre a platformra próbáltuk átköltöztetni.  
 

 
 
Az előző évhez képest több, mint 500 fővel gyarapodott a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Facebook 

http://www.pannonkapu.hu/


oldal követőinek száma. Ez legfőképp a rendszeres tartalomgyártásnak, illetve az oldalt kedvelők 
aktivitásának köszönhető.  
 

 
 
A rendszeres bejegyzéseknek köszönhetően növekedett az oldalra látogatók száma, több emberhez 
jutottak el a feltöltött anyagok. A nagyobb rendezvényeket fizetett hirdetésekkel népszerűsítettük, 
amivel több ezer emberhez juttattuk el rendezvényeink hírét.  
 
A honlap és a Facebook oldal mellett egy Instagram fiokot is létrehoztunk az egyesületnek, ahol 
leginkább a fiatalabb 15-25 éves korosztályhoz juttatjuk el híreinket.  
 
 
 
 

Továbbképzés, oktatás  
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkaszervezetének minden dolgozója részt vett a Nemzeti 
Művelődési Intézet által szervezett Színháziskola elnevezésű továbbképzésen.  
Pintér Regina 2020. júniusban befejezte az Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési 
és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést Szombathelyen. 
 
 

Szakmai tevékenységről általában 
 
A 2020-as év nehéz feladat elé állította az Egyesületet, hiszen a járványügyi helyzet miatt hozott 
korlátozások/ zárások nagyon megnehezítették a programszervezést. Ettől függetlenül mindent 
elkövettünk annak érdekében, hogy az adott helyzetből mindig a lehető legtöbbet hozzuk ki. A 
programjainkat, rendezvényeinket úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály igényét kielégítsük, 
minél több művészeti ágat felöleljünk és széles kínálati palettát nyújtsunk. Még akkor is, ha az év egy 
részében ezt csak online felületeinken tehettük meg.  
 

 
 
 



 
A 2020-ban megvalósított rendezvényeket időrendi sorrendbe tettük, az 
online rendezvényeinket pedig külön fejezetben mutatjuk be 
 
Január 14 Fűzy Molnár Péter kiállítása 

Kisfaludy -Károlyi Sándor élete képekben  

Február 8. Hangversenybérlet 

Mód Orsolya és Borbély László gordonka és zongora kamaraest 

Február 12. Irodalmi előadás 

Mikszáth Kálmán élete és művei Aporfi László nyugdíjas tanár előadásában 

Február 14. színház előadás 

Luxemburg grófja- Pesti Művész színház 

Eladott jegyek: 192 db  

 
Február 18. Mesekapu bérletes gyerekszínház 

Napsugár együttes gyerekkoncert 

Eladott jegyek: 409 db  

 
Február 22. Farsangi fánkparti és fánksütő verseny 

Kora délutántól kézműves kuckó várta a gyerekeket, ahol maszkoktól bohócfejeken át szörnyecskéket 

gyárthattak. Az alkotómunka után Szörnyella De Frász vezetésével tettek egy kört a városban, 

megmutatva mindenkinek az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket. A felvonulást követően fánkparti 

várta őket, ahol a Lufi Együttes fergeteges hangulatot teremtett, táncra perdítve a gyermekeket. A 

fiatalságnak szóló programokkal párhuzamosan zajlott a Fánksütő Verseny, melynek fánkremekeit a 

gyerkőcök is megkóstolhatták a buliban.  

Március 6. Nőnap  

Skultéty Rita és Bujtás Ervin koncertje várta az érdeklődőket a Színházban. 

Március 11. Irodalmi előadás 

Móricz Zsigmond élete és művei Aporfi László nyugdíjas tanár előadásában  

 

(karantén) 

 

Május 29. Komolyzene a téren 

Savaria Brass Ensemble térzene 

Június 4. Összetartozásunk tüze  



A trianoni békediktátum aláírásának napján emlékezve arra, hogy Szent István király ezer esztendős 

keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont egy évszázada zúzták szét, 

feldarabolva Magyarországot, összetartozásunk sajátos szimbólumaként csatlakoztunk a 

tűzgyújtáshoz. 

Június 6. Trianon 100 megemlékezés 

A Nemzeti Összetartozás jegyében a Várkertben tartottunk megemlékezést, melyen ünnepi beszédet 

mondott Huszár Gábor polgármester úr, táltos dobosok előadása mellett a civilekkel együtt fákat 

ültettünk, és civil íjászok díszlövéseket adtak le. 

Június 20. Klarinét koncert  

Sibaris Savaria szimfonikusok 

Június 20 Szentiván éj 

Hosszú idő után az első program ahol újra találkozhattunk. A gyerekeknek játszóházzal készültünk, a 

felnőttekkel együtt főztünk. A gulyás isteni volt, a tűz ropogott és az eső ellenére is a tetőfákra hágott 

a hangulat. 

Július 3. Térzene 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara szórakoztatta a közönséget a Főtéren.  

Július 3. Kávéházi Esték 

Kabai Alex koncert 

Július 6-10 PKKE Nyári Tábor  

18 gyerkőcöt köszönthettünk nyári táborunkban. Színes programok, sok-sok mosoly és vidámság 

várta őket. Lehetőségük volt tekézni, kézműveskedni, táncolni, sportolni, fürdeni és kalandparkba 

menni.  

Július 11. Térzene 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara szórakoztatta a közönséget a Főtéren.  

Július 11. Kávéházi Esték 

Czikora László koncert 

Július 15. Papp Hajnal kiállítása 

 Helyi Tehetségek I. kiállítás 

Július 18. Térzene 

Berki Quintett vonósnégyes  

Július 18. Kávéházi Esték 

Porkoláb Tamás Humorista 

Július 24. Térzene 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara szórakoztatta a közönséget a Főtéren.  



Július 26. Kávéházi Esték 

Smooth Art koncert 

Augusztus 1. Mini Hopplá 

A Hopplá Fesztivál nagy múlttal rendelkező rendezvény, melyet a járványügyi intézkedések miatt 

nem tudtunk a hagyományoknak megfelelően megtartani. De mivel ebben az időben 500 fős 

korlátozással ugyan, de meg lehetett rendezni, így az Alpokalja Kemping udvarában teremtettünk 

lehetőségek a helyi  és közeli amatőr zenekaroknak a fellépésre.  

Eladott jegyek: 161 db 

Augusztus 6. Humorest 

Aranyosi Péter és Vida Péter- Miskolci gyökerek című előadása 

Eladott jegyek: 102 db 

 
Augusztus 9. Kávéházi Esték 

BB Jazzy Pop Duo 

Augusztus 10-14 PKKE Nyári Tábor 

Az első táborunk sikere után, a nagy érdeklődésre való tekintettel szerveztünk egy második tábort.16 

gyerkőcöt köszönthettünk a második nyári táborunkban. Színes programok, sok-sok mosoly és 

vidámság várta őket. Lehetőségük volt tekézni, kézműveskedni, táncolni, sportolni, fürdeni és 

kalandparkba menni.  

Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe 

A járványügyi korlátozások miatt szigorúan 500 fővel rendezhettük meg idén ezt a programot. 

Fergeteges koncertekkel, hajnalig tartó discoval, búcsúval és délutáni kulturális előadásokkal 

ünnepeltük idén államalapításunk évfordulóját. A helyi fellépők után az Intermezzo Latino és az Ed 

Philips és a Memphis Patrol együttesek zenéltek. A koncertek után DJ Troll gondoskodott a megfelelő 

hangulatról.  

Szeptember 4. könyvbemutató 

Huszár Ádám első kötetét hozta el a szentgotthárdi érdeklődőknek. Az Amy című könyv nagy sikert 

aratott. 

Szeptember 5. Kávéházi Esték 

Fourtissimo zenekar koncert 

Szeptember 11. Mesics Noémi, Bedőcs Anikó és Czeglédi Orsolya kiállítása  

II. Helyi tehetségek  

Szeptember 12. Kávéházi Esték 

Gáspár Zsolt Humorest  

Szeptember 16-20 A mobilitás hete 



Rendkívüli hangulat, mozgásos foglalkozások, sok-sok sportoló – erről szólt a mobilitás hete. A hét 

napon át tartó programsorozat az egészséges életmódra és a testmozgás fontosságára hivatott 

felhívni a figyelmet. 

szeptember 16. Hangversenybélet 

Interaktív ütőskoncert Győri ütősegyüttes 

Szeptember 21. Tánc az Alzheimer ellen 

Csatlakozva az országos programhoz, Szentgotthárdon is táncoltunk az Alzheimer ellen. 

Október 10. Színjátszókör első bemutatója 

Debütáló előadását tartotta az 1 éves Szentgotthárdi Színjátszókör. A kerettörténet egy  fiktív 

Szentgotthárdi híradás, mely összefűzi a jeleneteket. A groteszk pillanatok mellett a nevetés is helyet 

kapott. Az internetről már jól ismert jelenetek elevenedtek meg, kicsit kitekerve, kicsit másképp, de 

minden esetben sugallva azt, hogy a társadalomban bizony valami elromlott. 

Október 16. színházi előadás 

Házasságról szó se lehet – 4 arc színház 

Eladott jegyek: 103 db  

 
Október 21. Hangversenybérlet  

Trillusion Prolog Szentannai Ádám és Rápli Péter 

Október 30. őszi játszóház 

Egész napos játszóházzal és rengeteg programmal vártuk a gyerekeket. Kézműveskedtünk, 

játszottunk és desszerteket készítettünk. 

Október 30 Tökparti 

Sötétedéskor kezdetét vette a Tökparti, ahol rémséges lényeket kellett elűzniük a gyerekeknek. A 

feladatokban az összes csapat kiválóan teljesített és mindenki sikeresen zárta az estét. 

(karantén) 

Online műsoraink a bezárás alatt 

Facebook statisztika március 14. - március 31.  

Elérések száma 

FILM SZÍNHÁZ DAL KONCERT EGYÉB 

Senkiföldje  
 766 

Játék a 
kastélyban 

498 

Himnusz a 
szeretethez 

754 

Szimfónikus 
koncert 

386 

Virtuális 
múzeumlátogatás  

465 

Az Ajtó  
556 

A nagymama 
412 

A remény 
himnusza 

327 

Bohemian 
Betyárs 

151 

Irodalmi kvíz 
711 

Száll a kakukk 
fészkére 

764 

Adáshiba 
529 

 Járai Márk 
429 

Psota Irén 4 
részben 

1775 



Van aki forrón 
szereti 

623 

Varázsfuvola 
381 

 Majka 
310 

Mese: A gyáva kis 
tigris 
511 

 Sok hűhó 
semmiért 

602 

 Huzella Péter 
369 

március 15 
megemlékezés 

620 

 Nem félünk a 
farkastól 

513 

  Színházi világnap 
1857 

 Frida Kahlo- 
Szenvedélyes 

életigenlés 
428 

  napi vers 4 
részben 

2698 

2709 3363 1081 1645 8637 

 

Facebook statisztika április 1. - április 30.  

Elérések száma 

FILM SZÍNHÁZ DAL KONCERT EGYÉB 

A passió 
589 

NőNyugat 
607 

Republik-Maradj 
otthon 

372 

Ibiza Classics 
387 

Költészet napi 
játék 11 részben 

5487 

10 film amit 
látnod kell 

640 

Ledarálnakeltűntem 
757 

Zaporozsec-Te 
vagy egyedül 

736 

Kóbor Zsóka 
Polgár Patrik 147 

irodalmi kvíz 
389 

Vad 
Magyarország 

516 

Tóték 
476 

Kis Suttogás 
391 

Zaporozsec 
553 

Bagossy 
karanténnapló 

695 

 Tudós Nők 
422 

Bagossy-
Visszajövök 

616 

 Ti Kolore 
karanténképek 

918 

 János Vitéz 
383 

Házi opera 
341 

 Shakespeara 
halottai 

1019 

 A három nővér 
460 

Kreatív locsolás 
854 

 Fotókat 
festményekből 

1728 

 A velencei kalmár 
481 

Presser 
679 

 Színház első 
felirat 
1860 

  Szerelem a 
korona idején 

782 

 Színház második 
felirat 
1998 

  Earth Song 
293 

 Húsvéti játszóház 
473 

  Figyelj rám 
382 

 II.Erzsébet 
születésnapja 

894 

    A föld napja 
968 



    Testvérvárosok 
napja 8 részben 

4167 

    Csernobil 
megemlékezés 

1545 

    Virtuális séta a 
Gödöllői 

kastélyban 
660 

1745 3586 5446 1087 22801 

 

Facebook statisztika április 11. A Költészet Napja 

Elérés száma 

Rajmon Ádám- kortárs költő 2027 

Rimóczi Zsola- Fatal Error 2165 

Kabai Alex 1320 

Bagossy László- Bagossy Brothers Company 8945 

Csetneki Dániel –kortárs költő 576 

Kóbor Zsóka 687 

Simon Márton 687 

Kovács Pál 1347 

Polgár Patrik 497 

Balaton Gergely- Zaporozsec 959 

Hrabovszky-Orth Katinka 7202 

Csorba Lóránt –Lóci játszik 542 

Lukács Adrián-Vadvágány 674 

Siklósi Örs-AWS 760 

Vadász Gellért 545 

Kohánszky Roy – Roy és Ádám 5448 

Ekanem Bálint Emota 1184 

Szendrői Csaba 4299 

Kóborné Kocsis Viktória 2170 

Czirók András- Red Rockets 2776 

 44.810 

 

Facebook statisztika május 1.  

Elérés száma 

plakát 4913 

főzés 1442 

Fúvósok 3009 

Bodorkós atya 6062 

tánc 2590 

vegyeskar 1085 

Örömtánc 2656 



Rozmaring 1372 

Szivárvány kórus 1096 

Nyug.Ped.  1454 

 25.679 

Facebook statisztika május 1. – május 31. 

Elérés száma 

FILM SZÍNHÁZ EGYÉB JÓÉTELEK 

Volt egyszer egy 

vadnyugat 

760 

Pedig én jó anya 

voltam 

748 

Karantén kultúra 

600 

recept 1 

623 

Fekete Hattyú 

643 

 Vers 

753 

recept 2 

720 

Macskajaj 

580 

 mentők napja 

393 

recept 3 

1026 

Keménykalap és 

krumpliorr 

1131 

 tánc világnapja 

695 

recept 4 

581 

Amarcard 

1973 

 Brenner János 

boldoggá avatásának 

évfordulója  

461 

recept 5 

696 

Napfivér, Holdtestvér 

488 

 anyák napi műsor 

3340 

 

  rajzpályázat 

eredményhirdetés 

2875 

 

  Üres a színpad 

668 

 

         Város Napja 

558 

 

  borítókép változtatás 

1732 

 

  profilképek 

változtatása 

2110 

 

  Kórustalálkozó 

3442 

 

  új weblap 

1095 

 

  Gyermeknap 

9075 

 

5575 689 27797 3646 

 

Facebook statisztika november 12 - november 30 

Elérések száma 



kiállítás online műsor 
 

jeles napok felhívások 

kiállítás képei 
925 

kiállítás megnyitó 
2504 

Áprily Lajos 
születésnapja 

2529 

Hogy várjátok a 
Mikulást? 

2011 

 kézműves foglalkozás 
kicsiknek 

961 

Csokonai Vitéz Mihály 
születésnapja 

1235 

 

  Szabó Magda 
halálának évfordulója 

1383 

 

  Freddie Mercury 
emlékére 

1770 

 

  Babits Mihály 
születésnapja 

1960 

 

925 3465 8812 2011 

 

Facebook statisztika december 1 - december 31 

Elérések száma 

Ünnepek Jótékonyság Jeles nap Főzés 

Mikulás (2) 
4620 

Adománygyűjtés (4) 
9878 

Luca nap ( 5) 
2372 

Muti mit eszel (3) 
1115 

Adventi koszorú 
szépségverseny 

7751 

   

 
Karácsonyi üzenetek( 

5) 
3510 

   

Szilveszteri 
jókívánságok (6) 

3362 
 

   

 
19243 

 
9878 

 
2372 

 
1115 

 
 

Művészeti csoportok  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
 
A fúvószenekar úgy fordult a 2020-as évre is, hogy nem volt saját próbaterme. A PKKE a Színházban 
biztosította a próbalehetőséget és egy kicsi szertárat. Számos zenekari próba elmaradt a Színház 
rendezvényei miatt, vagy kényszerültünk a megszokottól eltérő időpontra tenni azokat. Hosszas 
előkészítés után végül úgy döntöttünk, hogy áttesszük a próbáinkat a felszabaduló zsidai kultúrházba, 



miközben maradunk a PKKE kötelékében és a város fúvószenekara. Ősszel átköltöztünk, de a járvány 
miatt még csak néhány próbát tarthattunk új otthonunkban. Hangszerellátottságunk megfelelő, az 
utóbbi években tudtunk vásárolni néhány hangszert és dobfelszerelést is. Egyre több zenészünk 
teheti meg, hogy saját hangszert vásárol magának. 
Formaruhánk néhány éves, jó állapotban van, de folyamatosan utána kell gyártani, méretezni, ahogy 
a fiatalok nőnek, erösödnek, illetve a tagok cserélődnek. 
Pályázati pénzből több kiegészítő eszközt is vettünk, készíttettünk, melyek a szakmai munkát is 
segítik. Példásul mobil hangfal erősítővel, mikrofon, tároló ládák. 
Az első térzenét a magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség "Újra miénk a tér” elnevezésű országos 
akciójához csatlakozva tartottuk meg. Mindegyik nyári fellépés tisztességesen sikerült, és kellő 
érdeklődőt vonzott. 
Miután a húsvéti koncert elmaradt a járvány miatt, újításként adventi koncerttel szerettünk volna 
kedveskedni a városlakóknak. Nagyon szép karácsonyi témakörű műsorral készültünk, sőt Eszenyi 
Enikő személyében neves színművészt is találtunk az est háziasszonya szerepkörre. Úgy terveztük, 
hogy a karácsony előtti utolsó hétvégén mutatjuk be műsorunkat két alkalommal. Sajnos 
novemberre világossá vált, hogy erre nem lesz lehetőségünk. 
A koronavírus járvány második hulláma miatt novemberben és decemberben már nem tarthattunk 
zenekari összpróbákat, legfeljebb az egyéni gyakorlásra volt lehetőség.  
A fúvósszakmával és szakmai szervezetünkkel, a MAFUMASZ-szal is napi, heti szintű kapcsolatban 
maradtam. Igyekszünk megosztani egymással a tapasztalatokat, tervezni a 2021es évadot, bízva 
abban, hogy nyártól már nem lesz akadálya a szabadtéri rendezvények megtartásának. 
Azt gondolom, hogy 2020-ban a fúvószenekar (és a fúvósegyesület) mindent megtett annak 
érdekében, hogy a rendkívüli helyzet dacára is folyamatos szakmai munka folyjék, és hogy a lehető 
legtöbbször zenélhessünk a város közönségének. Szinte erőn felül teljesítettünk. 
Bízom benne, hogy idén tavasztól-nyártól visszaállhatunk a régi kerékvágásba, és hogy a szakaszos 
kihagyásokat követően gyorsan regenerálódunk, összerázódunk az újabb kihívásokra. 
 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara életében súlyos változás történt, Soós János karnagy lemondott 
tisztségéről. Az utódját megtalálni nem volt egyszerű. Néhány hét keresgélés után, Offnerné Hadrik 
Tímea lett az új vezető.  Sajnos néhány próba után jött a második bezárás, így érdemi munkát még 
nem tudtak végezni. A járványügyi intézkedések miatt 2020 évben fellépésük nem volt.  
 
  
Szentgotthárdi Fotóklub  
Klubvezető: Tátrai István  
 
A Fotóklub az elmúlt évek során folyamatosan veszített tagjai közül, sajnos a foglalkozásokra mindig 
egyre kevesebben jöttek el. 2020 végén a klub vezetője, Tátrai István úgy döntött, hogy a fotóklubbot 
fel kell oszlatni, ő pedig lemond tisztségéről.   
 
 
Szivárvány kórus  
Kórusvezető: Szabó Elekné  

 

A kórusnak nagy tervei voltak a 2020-as évre, de ezeket sajnos a világjárvány keresztül húzta. 

Januártól március 12-ig és júliustól október végéig heti rendszerességgel próbáltunk, ahogy azt a 

járványügyi helyzet lehetővé tette.  



Sajnos csak 2 szereplésre kerülhetett sor: 

Augusztus 15. Gasztony Falunap  

Augusztus 20 Városi ünnepség 

 

Galagonya Szívklub 
Klubvezető: Keserüné Becker Ibolya 
 
A Galagonya Szívklub a 2020-as évben a járványügyi intézkedések miatt nem tartott összejövetelt.  
 

Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 
2020-ban csak néhány rendezvényt tudunk szentgotthárdi intézményekkel, civil szervezetekkel 
megvalósítani. Ettől függetlenül valamennyi szervezettel, csoporttal jó a kapcsolatunk.  
 
 
 

IDEGENFORGALOM 
 
A munkaszervezetben dolgozó minden kolléga beszél angol vagy német nyelven. A város és a környék 
nevezetességeit mindenki jól ismeri.  
A Színház épületét igény esetén –történetével együtt –bemutattuk. 
 
2020. szeptemberétől a Tourinform Iroda feladatellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesülethez 
került.  
Innentől fogva megkezdődött az iroda átalakítása, a kiadványok beszerzése. A feladat ellátása 
Hrabovszky-Orth Katinka és Kóborné Kocsis Viktória feladata lett. Mindketten elvégezték az 
ügyfélkezelési tréninget, melyre az iroda megfelelő üzemeltetéshez szükség volt.  
A határidős feladatokat elvégzik és minden jelentést leadnak az MTÜ felé.  Mivel 2020-ban nem, vagy 
csak csekély számban látogatták turisták a városunkat, így ügyfélközpontú feladatokról beszámolni 
99 
Az MTÜ tudósított minket a 2020-ban végzett próbavásárlások eredményeiről, melyben található volt 
egy telefonos, egy e-mailes és egy személyes próba is. Örömünkre szolgált, hogy mindhárom esetben 
az országos átlag feletti eredménnyel zártunk.  
Novemberben kaptuk a megkeresést az MTÜ-től, hogy az ATV Hazahúzó magazinja szeretne 
Szentgotthárdon és környékén 2x45 perces adást forgatni. A forgatás 3 napon át zajlott, s annak 
ellenére, hogy a COVID-19 pandémia miatt minden zárva tartott elkészült egy szép anyag.   
 
 
A látogatóközpont nyitva tartása és működése 
 
A színház épületében működő Információs Látogatóközpont a 2020-as évben meglehetősen 
korlátozottan volt nyitva a járványügyi intézkedések miatt. De a munkatársak mindegyike 
folyamatosan elérhető telefonon vagy e-mailben.  Bár nem fogadhattunk látogatókat, ha valaki 
jelezte felénk, hogy könyvet vagy bármi mást vásárolna, azt is megoldottuk. 
 
A 2020-ban végzett tevékenységek 
 
Rendezvényeinket, online rendezvényeinket többféleképpen is népszerűsítjük: plakátokat helyezünk 
ki a városban, e-mail címlistánk alapján küldjük az érdeklődőknek, és a médiáknak. Minden program 
megjelenik a LED falon is.  Abban az időben míg nyitva tarthattunk készítettünk havi programajánlót 



papíralapon is, melyet a Látogatóközpontban, a színházban, a könyvtárban és az Önkormányzat 
épületében helyeztünk el.  
Minden általunk készített plakáton, programajánlón, illetve e-mailben is megjelentetjük az Egyesület 
logóját annak érdekében, hogy egységes arculatot alakítsunk ki.  
 
A Látogatóközpont kínálata 
 
Ingyenes kiadványok:  
Szentgotthárd 
Hello Szentgotthárd 
Kerékpárútvonalak 
Turistaútvonalak 
Szlovén Rába-Vidék térkép 
Őrségi Nemzeti Park látogatóhelyek 
A szállásadók kiadványai 
 
További kínálatunk: 
Könyvek: 
Kincseket rejtő közösség 
Elveihez hűen 
15 év csatafutás 
Rábafüzes és a Hianzek 
A pedagógus Aporfi házaspár 
Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen 
A mi forradalmunk 
Az én városom Szentgotthárd 
Gesta Hungarorium 
Itt-Hon 
Kutyaszív szeretet 
Magyarok kincsestára 
Nemzetközi művésztelep 
Öröm ABC 
Őrségi hangulatok 
Szentgotthárd könyv 
Szentgotthárd és Rába-vidék 
Vasi,Zalai parasztételek 
VMN Almásy László 
VMN Hollán Ernő 
 
Kaland és Játék, gyertyák, képeslapok és 
ajándéktárgyak.  
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A Tourinform Iroda kínálatában pedig térképek, utazási lehetőséget tömörítő kiadványok, utazási 
magazinok, Kajla útlevél és könyvek találhatók. 
 
      
                                                                                                                              Hrabovszky-Orth Katinka 
                                                                                                                      Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
 
 
Szentgotthárd, 2020. január 21. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 

Közművelőd
ési 

alapszolgálta
tások Kultv. 

76. § (3) 

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

Kormán
yzati 

funkció
k 

Pénzügyi adatok (Ft) 

A közösségi tevékenység 
A közösségi tevékenységre felhasználni 

tervezett  

A közösségi 
tevékenység
ek 
közművelődé
si 
alapszolgálta
tásokba való 
besorolása 

megnevez
ése 

célja 
rendszeressége vagy 
tervezett időpontja  

résztv
evők 

tervez
ett 

száma 
(fő) 

helyszí
ne 

(nem 
kötelez
ő elem) 

megtervezésé
ben, 

megvalósítás
ában és 

értékelésébe
n a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

norma
tíva 

összeg
e 

önkormá
nyzati 

költségve
tési 

támogatá
s összege 

magyaro
rszági 

pályázati 
támogat

ás 
összege 

Európ
ai 

Uniós 
pályáz

ati 
támog

atás 
összeg

e 

lakoss
ági 

befizet
és 

összeg
e 

A kulturális normatíva PKKE-re eső része: 9.194.290,- Ft     A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában 
közreműködő dolgozókkal kapcsolatos kiadások 

3 194 
400 

        

a) művelődő 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük 
segítése, a 
közművelődé
si 
tevékenység

Rozmarin
g tánckör 

nyugdíjas 
közösség 
tánctudásá
nak 
bővítése, 
közösségi 
alkalom 

hetente hétfő 9.00 - 
11.00 

12 fő 
Színhá
z 

önkéntesen 
bárki 
csatlakozhat 

82091           
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ek és a 
művelődő 
közösségek 
számára 
helyszín 
biztosítása 

  
Nyugdíjas 
Kézműves 
kör 

nyugdíjas 
közösség 
kézműves 
tevékenység
e közösségi 
alkalom 

hetente kedd 9.00 - 11.00 8 fő 
színház 
büfé 

önkéntesen 
bárki 
csatlakozhat 

82091           

  
Galagonya 
Szívklub 

szívbetegek 
csoportja, 
egészségmeg
őrzés, 
betegségme
gelőzés 

minden hónap első 
hétfője 14.00 - 16.00 

15 fő 
színház 
büfé 

önkéntesen 
bárki 
csatlakozhat 

82091           

  
Szentgotth
árdi 
Fotóklub 

Fotózási 
ismeretek 
bővítése 

minden hónap első kedd 
18.00 - 20.00 

10 fő 
Színház 
aula 

önkéntesen 
bárki 
csatlakozhat 

  
100 
000 

      
50.000

.- 

b) a 
közösségi és 
társadalmi 
részvétel 
fejlesztése 

Gyermekn
ap 

gyermekek 
szabadidején
ek hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 150 fő     82091 
100 
000 

400 000 0 0 0 

  
Húsvéti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidején
ek hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 20 fő 
Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki 
csatlakozhat 

82091 20 000 0 0 0 0 
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Nyári 
táborok 

nyári 
napközis 
tábor  

évi 2 turnus június - 
július hónapban 

40 fő   

térítési díj 
ellenében 7-
12 éves 
korosztálynak 

82091         
400.00

0.- 

  
Őszi 
szüneti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidején
ek hasznos 
eltöltése 

évi 2 alkalom 20 fő 
Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki 
csatlakozhat 

82091 20 000         

  
Adventi 
játszóháza
k 

gyermekek 
szabadidején
ek hasznos 
eltöltése 

évi 2 alkalom 

40 fő/ 
alkalo
m 

Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki 
csatlakozhat 

82091 25 290         

  

harmónia 
Klub 
egészségü
gyi 
előadásai 

egészségügyi 
ismeretek 
átadása 
meghívott 
orvos 
előadókkal 

évi 4-5 alkalom 
40 
fő/alka
lom 

Színház 
aula 

bárki 
csatlakozhat 

82091           

  
Senior 
örömtánc 

az idős 
kornak 
megfelelő 
táncforma, 
egészségmeg
őrzés 

hetente kedd 9.00 - 11.00 
16 fő/ 
alkalo
m 

Színház 
aula 

idős 
korosztályból 
bárki 
csatlakozhat 

82091           

  
HOPPLÁ 
Fesztivál 

  évi 2 nap 
2000 

fő 
Várkert   82091   

2 500 
000 

      

c) az egész 
életre 
kiterjedő 
tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Irodalmi 
esték 
előadásai 

irodalmi 
ismeretek 
bővítése 

évi 6 alkalom szarda 
17.00 - 19.00 

35 fő/ 
alkalo
m 

Színház 
aula 

bárki 
csatlakozhat 

82093           
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Bodorkós 
Imre 
Plébános 
atya 

Bibiliai 
ismeretek 
bővítése 

évi 2 alkalom  
50fő/ 
alkalo
m 

Színház 
aula 

bárki 
csatlakozhat 

82093           

  

Gotthárdia
k a 
nagyvilágb
an 

utazási 
élmények  

évi 4 alkalom szerda 
17.00 - 19.00 

40 fő/ 
alkalo
m 

Színház 
aula 

bárki 
csatlakozhat 

82093           

d) a 
hagyományo
s közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

Farsang 
farsangi 
hagyományo
k ápolása 

évi 1 alkalom 120 fő Színház   82093 
100 
000 

100 000   0   

  

Március 
15-ei 
ünnepi 
műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  

Augusztus 
20-i 
ünnepi 
műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  

Október 
23-i 
ünnepi 
műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  
Zöld 
Szentgotth
árd 

kultúra, 
környezetvé
delem, 
gasztronóm
ia - helyi 
hagyomány

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

  
Gotthárd 
Napja 

          82093           

  
Hangverse
nybér-let 
sorozat 

komolyzenei 
kultúra 
ápolása, 
átörökítése 

évi 4 alkalom 
50 fő/ 
alkalo
m 

    82093 
50 

000 
        

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

Szentgotth
árd Város 
Fúvószene
kara 

fúvószenei 
kultúra 
ápolása 

hetente péntek 18.00 - 
20.30 

25-30 
fő/ 
alkalo
m 

Színház 

bárki 
fúvóshangszer
tudással 
csatlakozhat 

82093 
700 
000 

        

  

Szentgotth
árd Város 
Vegyeskar
a 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente csütörök 18.30 - 
20.00 

20 fő/ 
alkalo
m 

Zeneisk
ola 

bárki 
csatlakozhat 

82093 
580 
000 

        

  
Szivárvány 
Kórus 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente csütörtök 14.00 - 
16.00 

20-25 
fő/ 
alkalo
m 

Refektó
rium 

bárki 
csatlakozhat 

82093 
100 
000 

        

  

Pkke 
amatőr 
színjátszó 
csoport 

Színházi 
kultúra , 
művészet 
ápolása 

hetente hétfőn 16-19 
csütörtök 16-19 

    
10 fő bárki 
csatlakozhat 

  
137 
118 

        

g) a 
kulturális 
alapú 
gazdaságfejle
sztés 

Szerelmes
ek 
Fesztiválja 

Színházi 
előadás, író 
olvasó 
találkozó, 
kiállítás, 
koncert 

  
2000 

fő 

több 
helyszín
en 

nem releváns 82094 
100 
000 

12 100 
000 

    
1.500.
000.- 
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Szentgotth
árdi 
Történelm
i Napok 

A 
Szentgotthár
di Csata 
értékeinek, 
történéseine
k felidézése 

évi 3 nap 
2000 

fő 
Várkert nem releváns 82094 

100 
000 

4 900 
000 

  0   

                    0 0   

                    0 0 0 
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Tárgy: Ingatlan felajánlás Sztg. 0232/11 hrsz.    Easy Credit Kft. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Előzmények: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Easy Credit Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) 

tulajdonában lévő szentgotthárdi 0232/11 hrsz-ú, 4000 m2 területű, kivett építési terület 

megnevezésű ingatlanra adókötelezettséget állapított meg 2013. évtől folyamatosan, melyet a 

KFT nem fizetett meg. 2020. évig bezárólag ez az összeg 5.400.000.-Ft. plusz 563.102.-Ft 

pótlék 2021.02.23-n, az összesen: 5.963.102.-Ft. továbbá 2021. márciusig további 400.000.-

Ft és szeptemberben ismét 400.000.-Ft telekadó kivetés keletkezik, összesen: 6.763.102.-Ft. 

A Kft 2018-ban különféle jogorvoslati eljárásokat indított, majd közigazgatási peres eljárás 

végén az ügy a Kúriáig eljutott. A Kúria a Kft keresetét elutasította.  

 

A jelenlegi kérelem: 

Easy Credit Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) képviseletében Francsics Imréné 

ügyvezető a mellékelt 1. sz. mellékletben található ajánlattal fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához, melyben a tulajdonukban lévő szentgotthárdi, külterület 0232/11 hrsz-ú, 

4000 m2 területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlant megvételre felajánlják a 

fennálló adótartozás fejében.  

Az ingatlan Sztg-Rábafüzesen található az „Átrium hotel” mellet. (helyszínrajz 2. sz. 

melléklet)  

A területen évtizedekkel ezelőtt állt egy vendéglátó hely ami annak idején leégett. A terület 

azóta sem volt használatban. A Mohl-Gotthárd Ingatlan Kft.-vel értékbecslést készíttettünk a 

területről.  Az elkészített értékbecslés a 3. sz. melléklet-ben található.  Ennek alapján az 

ingatlan becsült értéke: 13.028.000.-Ft. (3257.-Ft/m2). (A bírósági eljárás során is ebben a 

nagyságrendben szerepelt az ingatlan értéke a peranyagban – a tulajdonos Kft akkori 

értékmegjelölésével  (2.000.000.,- Ft.) szemben. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A cégnek nincsenek bevételei, gazdasági tevékenységet nem végez az ügyvezető tájékoztatása 

alapján így a fennálló adótartozás a cég számláira vezetett végrehajtással nem hajtható be, így 

az csak halmozódik. A telekre magára vezethető végrehajtás, azt végső soron el lehet 

árverezni. A tulajdonos ajánlata alapján ezzel szemben most az Önkormányzat egy telekhez 

juthat, melyet akár értékesíthet, fedezetként adhat. Az új gyorsforgalmi út elkészülte után a 

gyorsforgalmi út le- és felhajtójánakn közvetlen közelében a terület érdekes is lehet -  az 

eladható és abból  az önkormányzatnak bevétele keletkezik.  

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

feltételek?  

A megvételhez (adótartozás fejében történő átvételhez) a Testület hozzájárulása szükséges. A 

költségvetésben azt figyelembe kell venni a bevételi oldalon, hogy nem érkezik be adófizetés 

a terület után (igaz, hogy ténylegesen eddig sem érkezett).    

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Az ingatlant innentől kezdve nekünk kell rendben tartani, kaszálása plusz finanszírozási 

igényt jelent. A területen pillanatnyilag elég sok beton és építőanyag maradvány található így 

valószínűleg ez egy előzetes rendbetételt igényelni fdog.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
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Önmagában a területvásárlásnak/átvételnek kockázata nincsen.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Ha nem vásároljuk meg az ingatlant, az adótartozás fennáll, bevétel nem lesz belőle, s 

ingatlan vagyonunk sem gyarapodik, végrehajtási eljárás eredményeképpen folyhat be 

adóbevétel.  

      6.)   Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns. Támogató döntés esetén adásvételi szerződést kötünk, annak előkészítése s az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés jelent adminisztrációt.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 az Easy Credit Kft. (1137 Budapest, Szent 

István krt. 18. II/4/A.) kizárólagos tulajdonában álló szentgotthárdi, külterület 0232/11 hrsz-ú, 

4000 m2 területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlant a szerződéskötés napján 

fennálló ingatlanadó tartozás és a fennálló összes pótlék, késedelmi kamat, stb. fejében 

megvásárolja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester,   

Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2021. február 26. 

    
                                                                                                         Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet:  
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2.sz. melléklet:  
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz. és Szabadság tér 4. 

III/12. sz. alatti lakás bérbe adása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

I. 

A SZET Szentgotthárdi Kft tájékoztatása szerint a  

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz. alatti, 1062/1/A/27 hrsz-ú,  51 m2 alapterületű, 2 

szobás összkomfortos lakás; 

a 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 4. III/12. sz. alatti, 996/1/A/57 hrsz-ú 53 m2 alapterületű, 

2 szobás összkomfortos lakás leadásra kerül, kiutalható. 

II. 

A 106/2020. sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott lakáskoncepció alapján a 

Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci alapon 

kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások esetén is 

mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. A lakások ebbe a kategóriába 

tartoznak. 

 

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeit  

- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, 34.§ (5) bekezdése, 

- A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/D.§-a, 

- lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a 

szabályozza. 

 

Azok a jogszabályhelyek, amelyeket figyelembe kell venni: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (5) bekezdése: 

„(5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebből származó bevételei 

nyereséget is tartalmazzanak.  

34.§ (4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésben 

meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10. § és a 13. § (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület 

központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai 

megtérüljenek.  

 

10. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni  

a) az épület karbantartásáról;  

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;  

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.  

(2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő 

- az (1) bekezdésben nem említett - egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek 

megállapodása az irányadó.  
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(3) A feleknek meg kell állapodniuk abban is, hogy a bérlő a bérbeadótól átvállalt 

kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékű lakbérmérséklésre tarthat igényt.  

 

13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek 

karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek 

viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a 

karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével 

kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.  

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet: 

2. §. /2/ bekezdése szerint: A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra 

lehet bérbe adni. A bérleti szerződés a feltételek fennállása esetén újabb 5 évre 

meghosszabbítható. Pályáztatás során piaci alapon bérbe adott lakások esetén a bérleti 

szerződés a megkötését követő 6 hónapon belül – a bérlő kezdeményezésére – még közös 

megegyezéssel sem szűntethető meg. 

 

2/D §: Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás:  

(1) Megüresedett, és nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakásokat piaci viszonyok szerint lehet bérbe adni. 

(2) A Bizottság által piaci alapon megállapított bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a 

pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 

 (3) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 3 havi, pályázatában megadott bérleti díjnak 

megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is vállalnia kell a bérlőnek, melyet a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. 

 (4) A piaci alapon meghirdetett lakásra a pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A zárt 

boríték külső oldalára rá kell írni a pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és 

„Bizottsági ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy 

az ajánlatot tevő a pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét 

forintösszegben, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését igazoló 

dokumentumot. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott bérleti díj nem éri el a pályázati 

kiírás szerinti összeget. A lezárt borítékot az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság ülésén 

bontják fel. A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen. A jelen bekezdésben írt 

formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

(5) A piaci alapon meghirdetett lakásra a beérkezett pályázatok közül nyertesnek a 

legmagasabb lakbért vállaló pályázót kell kihirdetni, részére kell a lakást kiutalni. 

(6) A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft 

bánatpénz fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára kell megfizetni. 

(7) A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára, 

és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 

bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze legkésőbb a 

meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

  

(8) Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 
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(9) Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot 

adó pályázóval is köthető bérleti szerződés. 

(10) A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra 

ismételten meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony fennállása 

idején a bérlői kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett 

bérleti díjtartozás, vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a 

fizetésre, továbbá a bérlő által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs a bérleti jogviszony 

lejártakor – előbérleti jog illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton 

ismét bérleti ajánlatot tett. Ebben az esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a 

legmagasabb ajánlatot adta, de a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, 

akkor a bérleti szerződést ismét vele kell megkötni. 

 

 

A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4 § (1) – (4) 

bekezdése:  

4. § (1) A bérleti díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az 1. melléklet szerinti 1. kategóriába azon lakások tartoznak, melyek 20 éven belül 

épültek, vagy azok teljes vagy részleges felújítása 20 éven belül történt. 

(3) A (2) bekezdés szerinti teljes felújítás alatt az alábbiak teljesülése értendő: 

a) fűtés korszerűsítés, vagy új tüzelőberendezés beépítése, 

b) nyílászárók cseréje, 

c) közművezetékek cseréje (víz, szennyvíz, villany), 

d) burkolatok cseréje és 

e) szaniterek cseréje. 

(4) Részleges felújításnak számít a (3) bekezdés a)-e) pontjai közül legalább három 

teljesülése. Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is és 20 éven belül több munkamenetben 

(különböző alkalmakkor), több részletben is.  

 

 

1. melléklet a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 380 760 1300 

komfortos 300 600 1100 

félkomfortos 200 400 700 

komfort nélküli 150 300 600 

szükséglakás 125 250 500 
          

2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 300 600 1100 

komfortos 250 500 900 

félkomfortos 100 200 450 

komfort nélküli 65 130 400 

szükséglakás 40 80 350 
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Mindezek alapján:  

A 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz. alatti, 1062/1/A/27 hrsz-ú,  51 m2 alapterületű, 

2 szobás összkomfortos lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére:  56.100.-Ft/hó, 

a 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 4. III/12. sz. alatti, 996/1/A/57 hrsz-ú 53 m2 alapterületű 

2 szobás összkomfortos lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére:  68.900.-Ft/hó, 

 

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. 

IV/13. sz. alatti, 1062/1/A/27 hrsz-ú,  51 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos lakást 

és a 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 4. III/12. sz. alatti, 996/1/A/57 hrsz-ú 53 m2 

alapterületű, 2 szobás összkomfortos lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos 

módon meghirdeti. 

A minimum bérleti díj:  

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz.  lakás esetében: 56.100.-Ft/hó 

9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 4. III/12. sz. lakás esetében 68.900.-Ft/hó. 

A bérlet időtartama határozott, a szerződés megkötésétől számított 5 év.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. március 11. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. 

A bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti 

díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 

 A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését 

is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes rezsiköltség a 

bérlőt terheli. A bérleti szerződés, a megkötést követő 6 hónapon belül – a bérlő 

kezdeményezésére – még közös megegyezéssel sem szüntethető meg. 

 A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A zárt boríték külső oldalára rá kell írni a 

pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és „Bizottsági ülésen bontandó” 

felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatot tevő a 

pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét, pontos 

forintösszegben kell megadni, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését 

igazoló dokumentumot.  

A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen.  

A fent felsorolt formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft bánatpénz 

fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára SZET Szentgotthárdi Kft. 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 8. számlasz.: 11747068-20021843 kell megfizetni. 

A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára, 

és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 
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bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze legkésőbb a 

meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül. 

A beérkezett érvényes pályázatok közül a legmagasabb lakbért vállaló pályázó részére kerül 

kiutalásra a lakás. 

Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen, vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot adó 

pályázóval is köthető bérleti szerződés vagy a lakás újból megpályáztatható. 

A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra ismételten 

meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony fennállása idején a bérlői 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett bérleti díjtartozás, 

vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a fizetésre, továbbá a bérlő 

által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs,  a bérleti jogviszony lejártakor – előbérleti jog 

illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton ismét bérleti ajánlatot tett. 

Ebben az esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a legmagasabb ajánlatot adta, de a 

pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, akkor a bérleti szerződést ismét vele 

kell megkötni. 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje 2021.03.26-ra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezési határidejét követően haladéktalanul. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

Szentgotthárd, 2021. 02. 25. 

                                      
                                                                           Doncsecz András 

                                                                          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


