
Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testülete  
2022. február 23-i ülésének előterjesztései 

 
 
 

TARTALOMMUTATÓ 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. A PKKE 2021. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2022. 
évi munkatervéről. Tájékoztató a 2022. évi városi rendezvénytervről. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év 
tapasztalatai. 

4. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról. 
5. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása. 
6. A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet és a lakások 

bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
7. Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról szóló 

9/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 
8. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolójának és 

munkatervének elfogadása. 
9. A Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Kft. feladatellátási megállapodásai és 

üzemeltetési terve. 
10. Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének használata elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása. 
11. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozással. 
12. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. 
13. Dr. Tóth Ferenc könyve megjelenésének támogatása. 
14. Összefogás Szent Gotthárdért. 
15. Szakonyfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és 

szabályozási tervének módosítása. 
16. A Szentgotthárdi Téglaipari Kft. belterületbe vonási kérelme. 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

JELENTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 20/2022. számú képviselő-
testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0444/2 
hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 területű erdő és rét megnevezésű külterületi ingatlant értékesítésre 
kijelölte. A határozat értelmében a pályázatok beérkezési határideje 2022. február 11. napja 
volt, mely időpontig pályázati ajánlat nem érkezett. Az ingatlan alacsonyabb vételáron történő 
pályázati értékesítésének kérdése jelen testületi ülés tárgyát képezi. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 111/2021. számú képviselő-
testületi határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-
testületének 2022. évi munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú cégek üzleti terve című napirendi pontot a 2022. februári testületi ülésre kell 
tervezni. A határozatnak megfelelően a cégek közül a Gotthárd – Therm Kft., a SZET 
Szentgotthárdi Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park Kft.  üzleti terveinek ismertetésére a zárt 
testületi ülés „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervei” 
napirendi pontjának tárgyalása során fog sor kerülni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 89/2021. számú képviselő-
testületi határozatával a Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. gazdasági 
társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával Légrády Ritát bízta meg, azzal, hogy a 2022. 
februári képviselő-testületi ülésre készítsen a gazdasági társaság működtetéséről, a társasság 
feladatainak ellátásáról szóló részletes beszámolót. Az üzleti terv ismertetésére jelen testületi 
ülés „A Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Kft. feladatellátási megállapodásai és 
üzemeltetési terve” napirendi pontjának tárgyalása során fog sor kerülni. 
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II. 
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2022. FEBRUÁR 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

• Az M8-as autóút és a szentgotthárdi új ipari parki feltáró út összekötés bekötő útjának 
kiépítésével kapcsolatban 2022. február 08-án egy koordinációs értekezleten vettünk 
részt. A kivitelező részmunkakezdési engedélyt kapott, jelenleg zajlanak az előkészítő 
munkálatok (geodéziai kitűzések, lőszermentesítés, forgalomkorlátozási terv jóváhagyása 
stb.). A beruházó egy lakossági tájékoztató anyagot is összeállít, amelyet közzététel 
céljából az önkormányzathoz is eljuttat. A beruházás tervezett befejezési határideje: 
2022. 12. 22. Beruházó: NIF Zrt., Kivitelező: Duna Aszfalt Zrt. 

 
• Az önkormányzat által a tavalyi évben benyújtásra került 4 db vis maior pályázatokat 

elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. Az úthelyreállítására benyújtott vis maior 
támogatási kérelmünket (1 db) részben támogatták, amelynek teljesítése befejeződött. A 
műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A támogatást elszámolását határidőben 
benyújtottuk az ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés 2021. december 14-én sikeresen 
lezajlott. A Zsidahegyi, Hegyi, illetve Felsőpatak utcai megcsúszott partfal 
helyreállítására benyújtott  vis maior támogatási kérelmeinket (3 db) csaknem teljes 
egészében támogatták. A partfal helyreállítással érintett projektek (támfal építések) 
műszaki tervdokumentációk elkészültek, amelyek mérnök általi jóváhagyását követően a 
kivitelezéssel kapcsolatos beszerzési eljárást el tudjuk indítani. A partfal helyreállítással 
érintett vis  maior támogatások elszámolási határideje: 2022. május 03. (Zsidahegyi utca), 
illetve 2022. június 21. (Hegyi utca, illetve Felsőpatak utca) 
   

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. január 27-én 
megtartott ülésén döntött többek között „A Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon” 
elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást 
lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese a VÍZÉPTEK Bt. lett. A vállalkozási 
szerződés megkötése folyamatban van.  A beruházás az önkormányzat 2021. évi Zártkerti 
Programra benyújtott sikeres pályázata keretében valósul meg. Műszaki tartalma 2 db 15 
m talpmélységű fúrt kút kialakítása tervezéssel, engedélyezéssel, illetve 7458,00 m2 

felületen belső úthálózat, bazalt zuzalékos felújítása. 
 

• Megrendeltük a Szentgotthárd, Kossuth L. utcai sportcsarnokhoz az István Király utca 
felől a műfűves pályához érkező kőzualékos úttól a sportcsarnok küzdőterének nyugati 
oldali bejáratához egy új kőzuzalékos szerviz út kiépítését. Kivitelező: Páli Bt. 
Szentgotthárd 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. január 27-én 
megtartott ülésén döntött többek között „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-
bővítése (TOP-1.4.1-19-VS1-2019- 00012)” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében 
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás 
nyertese a Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. lett. 2022. február 14-én 
előzetes helyszíni egyeztetést tartottunk a műszaki ellenőr, a tervező és az intézmény 
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képviselőivel a kivitelezési munkálatok megkezdéséről. Február hónapban pedig még sor 
kerül a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2022. február 10-én 
megtartott ülésén döntött többek között „Volt Kaszagyári területnél kerítésépítési, illetve 
kémény állagmegóvási munkái” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett 
ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese a 
BP-Etalon Kft. lett. A teljesítés határideje: 2022. április 15. A munkaterület átadás-
átvételi eljárásra 2022. február 21-én kerül sor. 

 

• 2022. február 08-án az idei játszótér fejlesztés cselekvési terv előkészítése érdekében 
helyszíni egyeztetést folytattunk a SZEOB Játékvár Óvoda képviselőjével. A cselekvési 
tervet a Képviselő-testület márciusi ülésére fogjuk előterjeszteni. 

 

• A Szentgotthárd-Farkasfa, Kiserdő utca és Zsilavek utca felújítására benyújtott 
pályázattal kapcsolatban 2022. február 10-én a Vas Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési 
Osztályának munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak. A helyszíni ellenőrzés sikeresen 
lezajlott. A VP-s pályázatok kötelező eleme a kérelem elbírálását megelőző helyszíni 
ellenőrzés lefolytatása. 

 

• A Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos 
tervdokumentációt a tervező vízjogi létesítési engedélyezésre benyújtotta a vízügyi 
hatósághoz, amellyel kapcsolatos hiánypótlás teljesítése folyamatban van. Ezzel 
párhuzamos a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást előkészítését is 
megkezdtük. A közbeszerzési eljárás a vízjogi létesítési engedély beszerzését követően 
indítható meg. A beruházás tervezett műszaki tartalma: 

 

I. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca 
és Fagyöngy utca környezetének vízrendezése: 

a. Szentgotthárd 0143., illetve 1238. hrsz.-ú ingatlanokon 95,00 fm hosszúságú 
burkolt övárok építése; 

b. Szentgotthárd, Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés rendezése:  
i. Szentgotthárd, Váci M. utca meglévő útárok átépítése 95,00 fm 

hosszúságon előre gyártott árokburkoló elemek elhelyezésével, illetve 
meglévő 4 db összesen 52,00 fm hosszúságú átereszek D40-es 
méretűre történő átépítésével,  

ii. Szentgotthárd 0923/15, illetve a 4127/3. hrsz.-ú ingatlanon 198,00 fm 
hosszúságú D60 méretű zárt vezeték építése; 

c. Szentgotthárd, Váci M. utca – Fagyöngy utca közötti belterületi ingatlanokra 
ráfolyó külterületi vizek rendezése: 

i. Szentgotthárd 0833/19, /20, /22. hrsz-ú ingatlanok északi telekhatárán 
150,00 fm hosszúságban burkolt övárok, illetve a Fenyő utca meglévő 
burkolt útárkába történő bevezetéséhez a csatlakozó 40,00 fm 
hosszúságú D50 méretű zárt vezeték építése; 
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ii. Szentgotthárd 0834. hrsz-ú közút északkeleti részén 120,00 fm 
hosszúságú burkolt övárok építése, a végén vízládás hordalékfogó 
műtárggyal; 

iii. Szentgotthárd, Fagyöngy utcában (hrsz.: 3740/2), illetve 
Szentgotthárd 0834. hrsz.-ú közúton a csatlakozó 196,00 fm 
hosszúságban D60 méretű zárt vezeték építése; 

iv. Szentgotthárd, Tótfalusi úton a csatlakozó 20,00 fm hosszúságú 
útárok beton mederelemekkel történő burkolása; 

v. Szentgotthárd 0923/29., 4137/3. és a 4138. hrsz.-ú ingatlanokon a 
csatlakozó meglévő 200,00 fm hosszúságú földárok iszapolás; 

II. Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca és 
környezetüknek vízrendezése: 
a. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca vízrendezése: 

i. Szentgotthárd 855. hrsz.-ú ingatlanon 2787,00 m2 területen 
elhelyezkedő, 3786,00 m3 csapadékvizet felfogó záportározó építése, 
71,00 fm hosszúságú völgyzárógáttal, leeresztő műtárggyal; 

ii. Szentgotthárd 866/2., illetve 869. hrsz-ú ingatlanokon 38,00 fm 
gyepes vápa kialakítása, illetve 78,00 fm burkolt árok építése a 
záportározóban összegyűlő víz levezetésére; 

iii. Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában (hrsz.: 861.) 266,00 fm 
hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 15 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  156,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

b. Szentgotthárd, Vadvirág utca vízrendezése: 
i. Szentgotthárd, Vadvirág utcában (hrsz.: 861.) 350,00 fm 

hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 13 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  239,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

III. Szentgotthárd, Május 1. út környezetének vízrendezése   
a. Szentgotthárd, Május 1. úton lévő főgyűjtő zárt csapadékcsatorna cseréje 

393,00 fm hosszon D80-as, 109,00 fm hosszon D60-as zárt vezetékre, 16 db 
aknával, a csatorna felett 323,00 fm hosszon betonfolyóka kialakítással; 

IV. Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Mikes Kelemen utcában 121,00 fm hosszon beton folyóka 

építése, 3 db összesen 21,00 fm hosszúságú rácsos folyóka építése, út 
burkolat helyreállítással;  

V. Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetének vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Máriaújfalui úton (Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig) 

1029,70 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-
PVC csőből, 57 db rácsos víznyelő aknával, 824,2 fm hosszon beton 
padkafolyóka kialakítással, járda burkolat helyreállítással. 
 

  



 5 

 
III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 

- Rendeletek felülvizsgálata: 
 
- 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. 

évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 
2021. január 

 
Képviselői felvetés a 2022. január 27-i testületi ülésen nem hangzott el.  
 

Határozati javaslat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 Szentgotthárd, 2022. február 16. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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1.sz.melléklet 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2022. február 10-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 
Belügyminisztérium 

V/65/2021. 

57/2021. 

715.000.000,- 
Ft 

715.000.000,- 
Ft  

0,- Ft 

A teljes területre vonatkozó 
környezeti állapotfelmérés 

megtörtént, a dokumentáció 
elkészült. A bontandó épületek 

felmérése, a dokumentáció 
elkészítése megtörtént.  

Tulajdonjog megszerzése 
folyamatban, a NAV 40 millió 

Ft-os követelését 
megvásároltuk. A 

kármentesítésre és a bontásra 
vonatkozó közbeszerzési kiírás 

előkészítés alatt. 

A Szentgotthárdi Ipari 
Park 

alapinfrastruktúráján
ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-
2016-00003 

102/2016. 
478.000.000,

- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 
vízjogi üzemeltetési 

engedélyezés is lezárult. Záró 
beszámoló és elszámolás 
benyújtása folyamatban. 



 7/14 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 
udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- 
Ft 

300.102.428,- 
Ft 

11.996.309,- 
Ft 

Záró beszámoló és 
elszámolást 2022. január 21-

én benyújtottuk. Záró 
helyszíni ellenőrzés várható. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztérium  
3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft Elszámolás benyújtva 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztérium  
3.981.450,- 

Ft 
- 0,- Ft 

A pályázat pozitív 
elbíráslásban részesült, a 
kivitelezés megtörtént. 

Elszámolás benyújtására a 
felület még nincs nyitva. 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 
2.828.700,- 

Ft 
elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
SPORTCSARNOK 
fejlesztésének 

befejező munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 
150.000.000,

- Ft 
150.000.000,- 

Ft 
0 

2021.11.30-án aláírtuk a 
Sportcsarnok ingyenes 

átadásáról szóló 
megállapodást. Az öltöző 

bútorok megérkeztek. 
Pályahitelesítés megtörtént. 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-
2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021. 

199.912.151,
- 

199.622.375,- 289.776,- 

NYERT 

Tervek elkészültek, 3 
közbeszerzési eljárás is 

eredménytelen lett. 4. KB 
eljárás ajánlatainak 

értékelése folyamatban van. 
Többlettámogatást nyertünk 

el 45 millió Ft összeggel. 

Hársas-tó 
horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 
KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
36.347.700,- Ft 0,- 

A pályázatot a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége valósítja meg. A 
kivitelezés befejeződött. A 

műszaki átadás-átvétel 
időpontja 2022. március 

hónapra várható. 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-
Települések 

közösségi célú 
fejlesztése 

99/2019. 
KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
4.525.321,- Ft 1.719.781,- Ft 

Záró beszámolót és 
elszámolást elfogadták. A 
projektet lezáró döntést 

várjuk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Ciszter tanösvény 
kialakítása és a 

várkerti játszótér 
kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-
17 Térségi 

turisztikai attrakció 
fejlesztés 

225/2019. 
KT 

határozat 
19.348.430,- Ft 10.909.313,- Ft 7.739.622,- Ft 

A kivitelezés befejeződött. 
Záró elszámolás és 

beszámoló hiánypótlását 
benyújtottuk. 

Közös kultúra, közös 
érték - Szentgotthárd 
és Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-
000415 

- 1.918.686,- Ft 1.800.000,- Ft 0,- Ft 

A Történelmi Napok 
rendezvénysorozat keretén 

belül a pályázat megvalósult, 
költségvetés módosítást 

benyújtottuk, ha elfogadják, 
beküldjük az elszámolást is. 
Benyújtási határidő: 2022. 

június 30. 

KOLOSTOR épület 
ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 
Belügyminisztérium 

38/2020. 

V/2/2021. 
40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

NYERT 

24 db „irodai” ablak és 30 db 
folyosó ablak, 8 db 

toronyablak felújítása. 
Szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 

2022.01.17-én benyújtásra 
került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2020. Agrárminisztérium - 3.990.430,- 3.990.430,- - 

NYERT 

 „Az épített környezet értékei 
Szentgotthárdon” címmel 

kiadvány, kisfilm, 
hagyományos és virtuális 

kiállítás 

Könyvbemutató és kiállítás 
megnyitó időpontja 

2021. jűlius 29. 

Megvalósult, elszámolás 
benyújtásra került. 

Emléktábla avatása és 
ünnepi megemlékezés 

IV. Károly magyar 
király visszatérési 
kísérletének 100. 

évfordulója 
alkalmából 

Nemzeti Kulturális 
Alap 

-  1.000.000,- 1.000.000,- - 
Záró beszámolót és 

elszámolást elfogadták. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek 
és épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 

NYERT 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 
állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek. 
Szerződéskötések 

folyamatban, megvalósítás 
2022. májusig. 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2021  
Belügyminisztérium 

V/43/2021. 22.702.874,- - 11.351.437,- 

NYERT 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó és 
öltöző felújítása valósulthat 

meg a projektben. 

Fűtéskorszerűsítés elkészült, 
műszaki átadá-átvétele 

megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-00030 

V/35/2021. 299.556.415,- - 33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi részekből 
tevődik össze: 

V. Rábatótfalu, 
Fagyöngy u. –Váci 
M. u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VI. Szépvölgyi u.- 
Vadvirág u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VII. Május 1. u. 
környezetének 
vízrendezése 

VIII. Mikes Kelemen 
utca vízrendezése 

IX. Máriaújfalui út 
környezetének 
vízrendezése 

Támogatási szerződés 
2021.09.06-án hatályba 
lépett. Vízjogi létesítési 
engedély megszerzése 

folyamatban van. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Alpokalja kemping 
fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

MK_TSZ/219/3 
(2020) 

- 23.689.437,- Ft 23.689.437,- Ft - 
Megvalósult! Elszámolás 

elfogadva. 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztériu
m 

2021/7853 

- 24.945.340,- Ft 24.945.340,- Ft - 
Beszerzési eljárás lezárult, 

kivitelzési szerződés aláírása 
folyamatban. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 

122.688.680,- 
Ft 

- 6.134.434,- Ft 
Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 02.10-én, melyet 
sikeresen teljesítettünk. 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

A szentgotthárdi esemény 
megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 
Szlovéniában. 

Kerékpárút-építés és 
csapadékvíz-elvezetés 

Szentgotthárd -
Rábatótfalu 
városrészén 

Élhető 
települések 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

1/2022. 
ÖKt.hat. 

600.000.000,- 
Ft 

- 0,-Ft 

A pályázati projekt 
hiánypótlása benyújtásra 

került 2022.02.02-én.  

A támogatási kérelem 
tartalmi értékelése 

megkezdődött. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hagyományteremtés 
a közös kulturális 
értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

együttműködésének 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

 1.000.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft 
A projektet 2021. december 

29-én nyújtottuk be. 

 

 



 

Tárgy: A PKKE 2021. évben végzett tevékenységéről, valamint 
tájékoztatás az Egyesület 2022. évi munkatervéről. Tájékoztató a 
2022. évi városi rendezvénytervről. 
 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2021. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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 2022. évre vonatkozó szolgáltatási tervet pedig a 3. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
PKKE 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ: 
 
A tavalyi év tevékenységéről szóló beszámolóból az alábbiakat emeljük ki: 

- Tagság/Munkaszervezet: Az Egyesületnek jelenleg 45 tagja van. Az elnökség és 
felügyelőbizottság összetétele nem változott. A munkaszervezetben jelenleg 5 fő 
főállású munkatárs dolgozik, ezen túlmenően egy fő technikus alkalmi foglalkoztatással 
és egy fő takarító heti 20 órában. Az év során közösségi szolgálat keretében 17 fő 
középiskolás vett részt a rendezvények lebonyolításában. 

- Gazdálkodás: az Egyesület 2021-ben 35.650.000,- forint támogatást kapott az 
Önkormányzattól az együttműködési megállapodás alapján, ezen felül pedig további 
18.000.000,- forint támogatást a rendezvényekhez, mely összeget a Hopplá Fesztiválra, 
Szerelmesek Fesztiváljára, Augusztus 20-ra, illetve a Karácsony Határok Nélkül 
programjainak kiadásira fordítottak. Összesen tehát 53.650.000,- forintot biztosított az 
Önkormányzat az Egyesületnek a tavalyi évben. 

- Az Egyesület pályázati projektekben is érintett: LEADER pályázat keretében 
4.375.665 forintot nyertek munkafüzetek készítésére és kirándulásra, programok 
megszervezésére. A járványhelyzet miatt néhány programelemet csak később lehet 
megvalósítani. Az EMMI által kiírt pályázatból 8.000.000 forint támogatás költhető 
infrastrukturális fejlesztésre (fűtéskorszerűsítés, részleges nyílászárók cseréje, közösségi 
tér világítás korszerűsítésre). Az NKA pályázatára is nyújtottak be anyagot, két esetben 
pozitív elbírálásban részesültek.  Egyik pályázatból a Fúvóskoncertet szeretnék 
megrendezni, a másik pályázati forrást a megyei kortárs költők délutánja rendezvényre 
fordították. A Bethlen Gábor Alapból a Nemzetiségek Összefogásának Napjára tudtak 
sikeresen pályázati forrást (4 M Ft) elnyerni. Az EMMI előadóművészeti szervezetek 
többlettámogatása keretében 4 M Ft-ot költhettek a Történelmi Napok kiadásaira. 

- Az Egyesület beszámolója szerint továbbra is hangsúlyt fektet a marketing 
tevékenységre. Nőtt a Facebook oldal látogatottsága. A 2020-ban megújított honlap 
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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. Programjaikat 
több csatornán keresztül népszerűsítik, mint plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi 
programfüzet, megállító táblák, írott és elektronikus média, városi LED fal, illetve 
decembertől a Gotthárd újság mellékleteként is eljutnak a havi programajánlók minden 
háztartásba. A nagyrendezvényeiket a környező rádiókban is hirdetik. 

- A civil szervezetekkel, intézményekkel a kapcsolattartás a tavalyi évben is korlátozott 
volt, de minden lehetőséget megragadtak, hogy programokat szervezzenek az itt 
élőknek. A szervezetek aktivizálódása inkább az év második felére volt tehető, 
elkezdődtek a próbák és újra több kisebb rendezvényt tartottak. 

- A színházbeli látógatóközpont és Tourinform Iroda korlátozottan volt nyitva az év 
első felében, de a munkatársak folyamatosan elérhetőek voltak telefonon vagy e-
mailben. A nyitást követően látogatók fogadására is volt lehetőség, igényeiket 
igyekeztek a legmagasabb színvonalon kielégíteni.  

 
A Beszámoló részletesen tartalmazza a 2021-ben 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. 
 

PKKE 2022. ÉVI MUNKATERV: 
 
Az Egyesület munkaszervezete elkészítette a 2022. évi munkatervét (lásd: 2. sz. melléklet), 
az Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását. 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 (3. 
számú melléklet) készít a tárgyév március 1-jéig, melynek tartalmaznia kell a tervezett 
programok, tevékenységek és folyamatok megnevezését, rövid leírását, a tevékenységek 
alapszolgáltatásokba való besorolását, a tevékenységek rendszerességét, tervezett időpontját 
résztvevők tervezett számát.  
 
VÁROSI RENDEZVÉNYTERV: 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó 
valamennyi szervezetét, intézményét, egyesületét stb. és az általuk megküldött 
adatok/információk alapján összeállítja a város teljes 2022. évi rendezvénytervét. A 
programokat/rendezvényeket – a rendelkezésre álló ismertetővel, elérhetőséggel, ha van, 
plakáttal – az Önkormányzat weboldalán kialakított ESEMÉNYNAPTÁRBA egyesével 
feltölti a Hivatal. (Már most 118 db szentgotthárdi esemény/program feltöltése van 
folyamatban a mindenki által elérhető városi eseménynaptárba!) 
A városi rendezvénytervet év közben folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük a saját és a 
rendezvényszervezőktől kapott információk alapján. 
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KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

 
A Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya nemrégiben azzal kereste meg 
önkormányzatunkat, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény jelenleg hatályos rendelkezései alapján a 
városi jogállású településeknek, így Szentgotthárdnak is a közművelődési alapszolgáltatások 
ellátására közművelődési intézményt kell biztosítani. Több körben is egyeztettünk már a 
felvetésről, ennek során a Törvényességi Főosztály ehhez az állásponthoz ragaszkodik, tehát a 
jövőben foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy tudunk ennek a jogszabályi elvárásnak 
eleget tenni – jelenleg (és az elmúlt 16 évben) ugyanis nem intézményi formában, hanem a 
Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás keretében 
biztosítottuk a közművelődési alapszolgáltatások ellátását. A kérdésre a további egyeztetések 
után legkorábban március végén visszatérünk. Ez majd együtt járhat a koncepció 
felülvizsgálatával is, a közművelődési rendeletünk módosításával is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület 2021. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint megismerte és elfogadja /az alábbi kiegészítésekkel fogadja 
el:…………………………..................................... 

          Határidő: azonnal 
Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 
2.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2022. évi munkatervét és 

szolgáltatási tervét az Előterjesztés 2. és 3. számú melléklet szerint megismerte és 
jóváhagyja / az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: 
……………………………………………………………………………… 
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  
 

Szentgotthárd, 2022. február 14.  
                                                                                                           Huszár Gábor 
                                                                                                           polgármester 
Ellenjegyzés: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző 
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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 
2021-ben végzett tevékenységéről 

 
 

 
 

 
 

2022. január 23. 
 
 
 
 

 

mailto:info@pannonkapu.hu
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület már 2020-ban elkezdte a tagsági díjak befizetésének teljes körű 
felülvizsgálatát, de a járványügyi intézkedések miatt ezt a folyamat megszakadt. A nyitás után a 
tagdíjjal tartozó személyek ismét levélben kaptak felszólítást a mulasztásról, ennek 
eredményeképpen érkezett néhány lemondás az év folyamán. Szerencsére nem csak távozó, hanem 
újonnan belépő tagjaink is lettek, így 2021. december 31-én 45 tagja volt az Egyesületnek. Az 
elnökség és felügyelőbizottság összetétele az év folyamán nem változott: 
Az elnökség tagjai: Hrabovszky-Orth Katinka 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 2021-ben:  
Hrabovszy-Orth Katinka – elnök  
Soós Enikő – művelődésszervező  
Pintér Regina- adminisztrációs munkatárs-2021.06.10-ig 
Kóborné Kocsis Viktória- egyéb ügyintéző 
Horváth Barbara- ügyintéző 2021.07.01-től ( Vállalkozások munkaerő támogatással) 
Bartos Georgina- egyéb ügyintéző 2021.10.01-től ( Vállalkozások munkaerő támogatással) 
Rodek Zoltán – technikus alkalmi foglalkoztatással 
A takarítási feladatokat 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 17 középiskolás működött közre a rendezvények 
lebonyolításában. 
 
Gazdálkodás:  
 
2021-ben az önkormányzattól az együttműködési megállapodásban lefektetett 39.150.000.- Ft  
helyett, csak 35.650.000.- Ft működési támogatás érkezett, azaz 3.500.000.- Ft-tal kevesebb.  Az OTP 
Banknál vezetett folyószámlához nem tartozik hitelkeret.  
2021. december 31-én 11.803.043.- Ft (amelyből 8.000.000.- Ft az Eper pályázaton elnyert 
támogatás, 400.000,- Ft az NKA pályázaton elnyert összeg, 1.500.000,- a LEADER pályázat önrésze, 
200.000,- Ft Szivárvány Kórus szponzorálása) az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege, 
készpénzben lévő összeg: 97.055.- Ft. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a működési finanszírozáson kívül az egyesület rendezvényeire 
18.000.000,- Ft céltámogatást nyújtott, mely összeget a Hopplá Fesztiválra, Szerelmesek Fesztiváljára, 
Augusztus 20-ra, illetve a Karácsony Határok Nélkül programjainak kiadásira fordítottunk.   
 

Rendezvényszervezés, külső technikai feladatok ellátása és eszközbérbeadás:  
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzata – Falunap – 100.000,- Ft 
Szentgotthárd Rendelőintézet – Harmónia Egészségvédő Kör 25 éves jubileumi műsora – 100.000,- Ft 
Magyarországi Szlovének Szövetsége- ingatlanrész és technikai eszközök bérbeadása- 340.000.- Ft 
Visual Europe Produktion –színpadfedés bérbeadása- 200.000.- Ft 
Országos Szlovén Önkormányzat-technikai eszközök bérbeadása- 150.000.- Ft 
Magyarországi Szlovének Szövetsége- ingatlanrész és technikai eszközök bérbeadása- 80.000.- Ft 
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Szponzorálási támogatás – OTP Bank Nyrt. – Történelmi Napok – 150.000,- Ft 
 

Pályázatok: 
 
Leader pályázat – Örökségünk Témahét  
 
A pályázat jelenleg is fut, 2022. június 30-ig meghosszabbítva. 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.  
 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma - EMT-TE-B-A-20-0116 pályázat 
 
Az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programban EMT-TE-B-A-20-0116 azonosító 
számon benyújtott pályázaton 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, 
melyet irodai fűtéskorszerűsítésre, közösségi tér világítás korszerűsítésére, valamint részleges 
nyílászárócserére használhatunk fel. A pályázat megvalósítása folyamatban van.  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – EMT-E- CIVIL-21-0469 
 
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében EMT-E-CIVIL-21-0469 
azonosítószámon benyújtott pályázaton 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 
az egyesület, mely összeget a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvény kiadásaira fordítottunk. A 
pályázat elszámolása folyamatban van.  
 
Nemzeti Kulturális Alap 
 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott 205132/5244 pályázati azonosítószámon nyilvántartott Vas 
megyei kortárs költők délutánjának megrendezése programra 300.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk el. A megítélt összeg megérkezett, a pályázat elszámolása megtörtént.  
 
Nemzeti Kulturális Alap  
 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz 205107/3385 pályázati azonosítószámon benyújtott Karácsonyi 
Fúvóskoncert megrendezése programra 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A 
pályázatot módosítani szeretnénk, hogy a megítélt összeg a Húsvéti Fúvóskoncert rendezvény 
költségeire felhasználható legyen.  
 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.  
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-hez a Városi Civil Alap „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” alprogram keretében VCA-KP-1-2021/4-000592 pályázati azonosítószámon 
beadott Határon innen és határon túl – Nemzetiségek Összefogásának Napja rendezvényre 
4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatás elszámolása folyamatban van.  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – EMT-TE-B-A-22-0055 
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A 2022. évi tematikus egyedi előadó - művészeti szervezetek többlettámogatása konstrukcióban a 
Testvérvárosok kórustalálkozója programra nyújtottunk be támogatási igényt. A pályázat elbírálása 
folyamatban van.  
 
 
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.  
A pandémiás veszélyhelyzet miatt a 2021. évet az online térben kezdtük, ennek köszönhetően a 
Facebook oldalunk látogatottsága tovább nőtt.  
 
A 2020-ban létre hozott 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, városi LED fal, illetve decembertől a Gotthárd újság mellékleteként is eljuttatjuk a havi 
programajánlót minden háztartásba. A nagyrendezvényeiket a környező rádiókban is hirdettük, 
reklámspotokat készítettünk a Körmend Rádióban, a Kakas Rádióban, a Muravidéki Rádióban és a 
Rádió1 Szombathelyi sugárzási körében.  
 
Az új honlap látogatottsága jelentősen emelkedni kezdett, köszönhetően a napra kész, pontos 
információknak.  Kiemelt hangsúlyt fordítottunk a közösségi oldalak ( facebook és instagram) napi 
frissítésére, események létrehozására, megosztására, melyek által nem csak rendezvényeinket 
népszerűsítettük, hanem pillanatokat is felvillantottunk mindennapi munkánkból, életünkből, ezzel is 
közelebb hozva látogatóinkat tevékenységünkhöz. 
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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. A nagyobb rendezvényekhez 
eseményeket hoztunk létre illetve fizetett hirdetésekkel is igyekeztünk a lehető legnagyobb számú 
közönséget elérni.  Nagy hangsúlyt fektettünk a 2021-es évben is a Facebook oldalunkra és a 
világjárványra való tekintettel programjainkat legfőképp erre a platformra próbáltuk átköltöztetni.  
 

 
 
Az előző évhez képest több, mint 400 fővel gyarapodott a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Facebook 
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.  
 
 
 
 



 9 

Továbbképzés, oktatás  
 
Hrabovszky-Orth Katinka és Kóborné Kocsis Viktória részt vettek a  Nemzeti Művelődési Intézet által 
indított Amatőr művészeti csoportok mentorálása képzésen Szombathelyen. 
Hrabovszky-Orth Katinka szeptemberben megkezdte a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János 
Karán a kulturális mediáció  mesterképzését.  
 
Szakmai tevékenységről általában 
 
A 2021-es 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 első 
felében ezt csak online felületeinken tehettük meg.  
 
A 2021-ben az online rendezvényeinket elérések alapján táblázatban 
mutatjuk be, a megvalósított rendezvényeket alább időrendi sorrendbe 
tettük: 
 

              2021. január 1-január 31.  Ebben a hónapban elért látogatottsági szám: 8253 

Film Egyéb Operett Musical 
Szentgotthárd és 
vendvidék 
látványosságairól 

elért ember: 1032 

Újévi szokások 
elért ember: 607 

Lehárt Ferenc: Víg 
özvegy 

elért ember: 782 

Sose halunk 
meg  

elért ember: 
314 

A művészet 
templomai  

elért ember: 278 

Fúvószenekar búcsúja Miki 
bácsitól 

elért ember: 710 

  

Állati nagy szökés 
elért ember: 451 

A magyar kultúra napja  
elért ember: 2551 

  

Ballerina 
elért ember: 256 

Kecskemét Cifrapalota- 
virtuális séta 

elért ember: 368 

  

 Farsangi jelmezverseny  
elért ember: 904 

  

 

 
           2021. február 1-február 28.  Ebben a hónapban elért látogatottsági szám:12.809 

Egyéb Vers Film Festmény 
Megemlékezés Szinyei Merse 
Pál festőművész halálának 
évfordulóján 

elért ember: 497 

Radnóti Miklós: 
Tétova Óda 

elért ember: 527 

S o s Szerelem 
elért ember: 299 

Munkácsy 
Mihály 
festmények 

elért ember: 
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341 

Farsangi jelmezverseny  
elért ember: 1075 

 Tüskevár 
elért ember: 294 

 

Február 1-je a civilek napja! 
elért ember: 474 

 Hippolyt 
elért ember: 246 

 

Kötetbe gyűjtötték 
Szentgotthárd értékeit (VAOL 
cikk) 

elért ember: 327 

 Egy bolond százat 
csinál 

elért ember: 267 

 

Búcsúzunk Siklósi Örs, az AWS 
énekesétől  

elért ember: 1959 

 Made in Hungaria 
elért ember: 272 

 

Farsangi jelmezverseny 
eredményhirdetés  

elért ember: 1157 

 Magyar Vándor 
elért ember: 216 

 

Valentin napi poszt  
elért ember: 359 

 Meseautó 
elért ember: 223 

 

Bálint naphoz kapcsolódó 
babonák 

elért ember: 803 

 Szomorú vasárnap 
elért ember: 312 

 

A szalagavató bálok 
elért ember: 932 

   

Szerednyey Béla február 22-én 
született 

elért ember: 316 

   

Bagossy Brothers Company 
zenekar új dalainak bemutatása, 
először verses formában 

elért ember: 380 

   

Magyar történelmi 
arcképcsarnok – Jászai Mari 
emlékére  

elért ember: 278 

   

A magtártemplom  
elért ember: 380 

   

Becca Saladin grafikus tervező 
megalkotta, hogy hogyan 
néznének ki ma a történelem 
ismert alakjai 

elért ember: 875 

   

 
             2021. március 1-március 31. Ebben a hónapban elért látogatottsági szám: 8050 
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Zene Vers Egyéb Musical Festmény 
Frederic 
Chopin 
elért ember: 

330 

Arany János: 
Őszikék 

elért ember: 502 

Takàcs Nikolàs 
nőnapi online 
koncertje 

elért ember: 273 

Dzsungel könyve 
(Győr) 

elért ember: 438 

Vincent van 
Gogh 
festményei 
elért ember: 

534 
  Czikora István László 

nőnapi köszöntő 
videója 

elért ember: 560 

  

  Megemlékezés 1848. 
március 15-ére 

elért ember: 2027 

  

  1848. március 15.- 
online 
megemlékezés 

elért ember: 757 

  

  A színház világnapja 
elért ember: 1452 

  

  Felhívás online kvízre 
a magyar költészet 
napja alkalmából 

elért ember: 912 

  

  Kertész Imre 
megemlékezése 

elért ember: 265 

  

 

           2021. április 1-április 30. Ebben a hónapban elért látogatottsági szám: 25.226 

Egyéb Egyéb Film Zene Vers 
Húsvéti 
tojáskeresés 

elért ember: 
2630 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
8. videó 
elért ember: 623 

Jégkorszak- 
Húsvéti küldetés 
elért ember: 595 

Online Gotthárdi 
Majális 
Körmendi és 
Szentgotthárdi 
Fúvószenekar – 
Csillagok Háborúja 

elért ember: 535 

Létay Lajos: 
Édesanyámnak 

elért ember: 
280 

Húsvéti 
tojáskeresésen 
való részvételi 
képek 

elért ember: 
2207 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
9. videó 
elért ember: 704 

Ricsi a gólya 
elért ember: 544 

Online Gotthárdi 
Majális 
Szívárvány kórus  

elért ember: 1096 

Iványi Mária: 
Nagyanyámnak 

elért ember: 
292 

Felhívás online 
kvízre a magyar 
költészet napja 
alkalmából 

elért ember: 
391 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
10. videó 
elért ember: 778 

Énekelj! 
elért ember: 317 

Online Gotthárdi 
Majális 
Senior Örömtánc 

elért ember: 567 

József Attila: 
Mama 

elért ember: 
494 

Magyar 
költészet napja- 

a magyar 
költészet napja 

  Csanádi Imre: 
Mi van ma, mi 
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online kvíz  
1. videó 

elért ember: 
436 

alkalmából 
rendezett online 
kvíz 
eredményhirdet
és 

elért ember: 
1264 

 

van ma? 
elért ember: 

360 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
2. videó 

elért ember: 
647 

Könyvtárosok 
világnapja 

elért ember: 
3499 

  Csiky Gergely: A 
nagymama 

elért ember: 
356 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
3. videó 

elért ember: 
502 

A Titanic 
elsüllyedésének 
emlékére 
elért ember: 264 

   

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
4. videó 

elért ember: 
747 

Elhunyt Törőcsik 
Mari a Nemzet 
Színésze 
elért ember: 281 

   

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
5. videó 

elért ember: 
889 

Kézműveskedés 
otthon 
elért ember: 275 

   

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
6. videó 

elért ember: 
682 

Boldog 
Édesanyák és 
Nagymamák 
napját! 
elért ember: 379 

 

Magyar 
költészet napja- 
online kvíz  
7. videó 
elért ember: 
1578 

Édesanyák a 
világ országaiból 

elért ember: 
1014 
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A 2021-ben megvalósított rendezvények 

 
Május 25. Pünkösd az újra felfedezendő ünnep  

Bodorkós Imre atya előadása 

Május 30. Gyermeknap 

A SimorÁg táncszínház előadása, Mutyi bohóc műsora és játszóház. 

Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja 

Faültetés, Skultéty Rita műsora és az összetartozás tüze 

Június 4. Reisenger Magdolna szobrász kiállítása 

Karantén szobrok 

Június 18.-19. XXXII. Hopplá Fesztivál 

Pair’o Dice, Vadvágány, Anna and the Barbies, Novell, Gold zenekar, Hendikepp, Stula Rock, Feuer 
Frei, Save Ass koncertek 

Július 2-4 Szerelmesek Fesztiválja 

Macsekné Sipos Anita Lélek mozaik c. kiállítása,  Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska irodalmi estje: 
Pilinszky és én,dr Hevesi Kriszta: A mobilfüggőségről és hatásairól a párkapcsolatokban c. előadása, 
Punnany Massif zenekar koncertje, Dj. Edo Denova, Farkasházy Réka és a Tintanyúl gyerekkoncert, 
Kordos Szabolcs író-olvasó találkozó, Látványos tánc-show , the Anahit koncert, ugrálóvár, népi 
játékok   

Július 16. Muzsikáló Filmkockák  

A Négy Arc Színházi Produkció tolmácsolásában megelevenedtek a régi magyar film slágerei. 

Július 22.  A Mórahalmi Fúvószenekar koncertje 

Főtéri zenés este 

Július 30-31 Történelmi Napok 

Kikiálltók, Gólyalábasok, jelmezes  felvonulás, Fehérlaposok c.előadás, Bohém Jazz Band, Vásáry 
André, fáklyás őrjárat, Paprika Jancsi bábszínház, Malkocs Bej serege, Fekete Sereg, Szent Sebestyén 
Íjászkör, Magor Hagyományőrző Egyesület, Csíkborzsovai Férfikar, Szentgotthárd város Vegyeskara, 
Hastáncbemutató, History Dance Show, Szentgotthárdi csata, fazekas, népi játékok, hintózás, 
lovaglás, történelmi fotózás, zoknicsata   

Augusztus 20. Az Államalapítás ünnepe 

Államalapításunk és Szent István ünnepén szentmisével, városi megemlékezéssel, kulturális 
előadásokkal, hajnalig tartó discoval és búcsúval ünnepeltük. Fellépőink: Békefi Antal Népdalkör, 
Szirének duó, Rozmaring tánccsoport, Harisnyás Pipik, Z’zi Labor, Janicsák István és a Veresegyházi 
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Asszonykórus,  Volt egyszer egy táncdalfesztivál, Orfeum Vándorszínpad ünnepi műsora, majd DJ 
Miller szórakoztatta a mulatni vágyókat.  

 

Szeptember 16-22 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 18. Hangversenybérlet 1.  

Capella Savaria Kamarazenekar koncertje 

Szeptember 26. Határon innen és határon túl – Nemzetiségek Összefogásának Napja 

A nemzetiségi szentmise és az ünnepélyes megnyitó után kulturális programok zajlottak. Idén ennek 
a programnak a keretében kerültek átadásra a Zöld Szentgotthárd díjak és a Város Díszoklevele is. 
Délután helyi és vendég csoportok színesítették a  programot. A kicsiket játszóház és ugrálóvárak 
várták. Egész napos főzőverseny után, az elkészült finomságokat Vajtó László, a Vajtó és a Világ 
turisztikai magazin műsorvezetője kóstolta végig, és választotta ki a legjobbat. Óriási showt mutatott 
be  az Ataru Taiko japán dobszínház, majd a New Level Empire koncertje következett. Az napot egy 
fergetes lézer-show zárta.  

Október 1. Az idősek világnapja 

Az Orfeum Vándorszínpad Operett műsora Fonyó Barbara, Birinyi Piroska és Bálint Csaba 
szereplésével.  

Október 4. Hangversenybérlet 2. 

Zene világnapi hangverseny a Takács Jenő AMI növendékeivel 

Október 11. Beszélgetés Földvári Andrással 

Beszélgetés egy férfival, aki a világ összes országában járt.  

Október 15. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete kiállítása 

A helyi kézműves alkotók csodálatok kézműves tárgyai kerültek kiállításra.  

Október 15. Szivárványkórus jubileumi műsora 

A Szabóné Csider Bernadette által vezetett Szivárvány Kórus megalakulásának 10. évfordulóját 
ünnepelte. 

Október 16. Hangversenybérlet 3. 

Era Nova Kamarazenekar 

Október 18. Zenés irodalmi délelőtt 

Kelemen Zoltán színművész és Varga Richárd dalszerző előadásában Tenger-Szemben című kortárs 
költők zenés műsorát élvezhették a szentgotthárdi iskolások.  

Október 27-28 Őszi szüneti játszóház 
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Kézműves foglalkozások, játéksarok, szórakoztató programok 

Október 29. Akusztikus Esték 

Rudán Joe akusztikus  koncert, a Greenin és a Tuzsu Junior Trio vendégszereplésével. 

Október 30. Tökparti 

Varázslatos játszóház, jelmezes felvonulás, mágikus küldetés, jelmezverseny mellett, arcfestéssel, 
csillámtetoválással és kézműves foglalkozással szórakoztattuk a gyerekeket.  

November 5. Kiállítás megnyitó 

Dr. László Simán MFVSZ természetfotós tagozat vezetőjének kiállítása. 

November 10. Doszpot Péter és Antal Gábor előadása 

Hollywood kontra Magyarország-avagy a fikcióhoz képest így nyomozunk a valóságban címmel 
mesélt a volt főnyomozó és az ismert pszichológus a munkájukról.  

November 13. Kórustalálkozó 

Zalaegerszeg Város Vegyeskarát látta vendégül Szentgotthárd Város Vegyeskara egy kórustalálkozó 
keretében. 

November 26. Akusztikus Estek 

Bene Zoltán, Polgár Patrik és Kóbor Zsóka koncertje. 

November 28. Advent első gyertyagyújtás 

Ünnepi beszédet mondott: Bodorkós Imre Plébános Atya  

December 4. Musical show 

Fellépett többek között Szijj Melinda 

December 5. Advent második gyertyagyújtás  

Ünnepi beszédet mondott: Hrabovszky-Orth Katinka 

December 6. Mikulás 

A Mikulás piros plakátja című gyerekelőadás a Pódium Színház előadásában. 

December 9. Összezárva 

Keserédes komédia felnőtt színházi előadás Fodor Zsóka ás Oszvald Marika szereplésével. 

December 11. Adventi játszóház 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek.  

December 12. Advent harmadik gyertyagyújtás 

Ünnepi beszédet mondott: Balogh Éva intézményvezető 

December 13. Újászületünk az születés csodájában? 

Bodorkos Imre plébános atya előadása 



 16 

December 16. Motivációs előadás, könyvbemutató 

előadó: Polgár Bea- Ásvány Trafik 

December 17.-18. Karácsony Határok Nélkül 

Az óvodástól a nyugdíjas korosztályig minden fellépő gyönyörű műsort adott. Péntek este a Queen 
zenekar felejthetetlen slágereivel szórakoztatta a nézőket a Crazy Little Queen zenekar. A szombati 
napra tervezett Zaporozsec koncert sajnos betegség miatt meghiúsult, de a 2022-ben pótlásra kerül.  

December 19. Advent negyedik gyertyagyújtás 

Ünnepi beszédet mondott Sebestyénné Németh Eszter intézményvezető. 

December 19. Kórusok karácsonyi koncertje 

A Nagyboldogasszony Templomban felléptek városunk kórusai: Szentgotthárd Város Vegyeskara, 
Szent Bernát Kórus, Szivárvány Kórus, Takács Jenő AMI Ifjúsági Kórus. A Békeffy Antal Népdalkör 
betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen.  

December 24. Jézuska váró játszóház 

Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyobbaknak. 

December 24. Karácsonyi misztérium játék 

Örök világosság című előadás a szentgotthárdi hittanos gyerekek közreműködésével. A Glória 
színjátszókör által bemutatott darabot Pácz Gábor hitoktató rendezte.  

 
Művészeti csoportok  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
 
2021 is a koronavírus járvány által „megtépázott” év volt. A zenekarral betartottuk a központi 
járványügyi korlátozásokat, időnként a kormányzati elvárásoknál is megfontoltabban, szigorúbban 
jártunk el a szakemberek ajánlásait követve, ennek köszönhetően a járvány két éve alatt sem 
történtek megbetegedések a próbák, vagy fellépések alkalmával – erre büszke vagyok. A felkérések 
és szereplések száma a járvány miatt korlátozott volt. Számos zenekar leállt a munkával, volt, hogy mi 
is kihagytunk heteket, de a lehetőségek függvényében igyekeztem aktívan tartani a csapatot. Ha nem 
is lehetett átmenetileg próbát tartani az év elején, elláttam a tagokat kottákkal esetleges otthoni 
gyakorlásra. Nem állt meg a tagság, elnökség közötti kommunikáció sem. A próbaterem felújítása, 
csinosítása is folyt a próbaleállás idején. 2021 szomorú eseménnyel indult, a zenekar örökös tagja, 
Fébert Miklós temetésén zenéltünk. A téli hideg és a hétköznap ellenére nagy létszámmal sikerült 
igen méltó módon elbúcsúznunk Miki bácsitól. A sírnál magam mondtam egy búcsúbeszédet a 
zenekar nevében, és átadtuk a családnak a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség posztumusz 
elismerő oklevelét is. Tavasszal nem volt lehetőségünk megrendezni a hagyományos tavaszi / húsvéti 
nagykoncertet, fúvósbált sem. Elmaradtak a városi koszorúzásokon való közreműködések is (március 
15., október 23.). Egyikre a járványügyi korlátozások miatt nem került sor, a másikon azért nem 
tudtunk részt venni, mert nem az ünnepnapon, hanem egy hétköznapon tartotta az Önkormányzat a 
rendezvényt. (Fontos ennek kapcsán újfent leírnom, hogy a zenekari tagok közel 70 százaléka nem 
tartózkodik munkanapokon Szentgotthárdon, mert vagy nem itt él, vagy nem itt dolgozik, ezért nem 
tudunk hétközi munkanapokon fellépéseket elvállalni.) A nyári kulturális főszezonban (amikor a vírus 
kevésbé volt jelen) lehetőség nyílt térzenéket adni, és voltak komolyabb felkéréseink is. Előfordult, 
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hogy egymás utáni hétvégi napokon kellett távolabbra utaznunk, de ekkor is számíthattam a 
zenekarra. A szereplések mindegyikén tisztességesen helytállt, több helyen kifejezetten sikert aratott 
a fúvószenekar. Vendéglátóink mindenütt elismeréssel szóltak rólunk, és magam is elégedett voltam 
a tagság hozzáállásával, teljesítményével. 
 Fellépések a 2021-es kulturális főszezonban:  
- Június 4. Szentgotthárd, Várkert, Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés  
- Június 27. Felsőszölnök, Tűzoltónap, fogadózene, menetzene 
 - Július 3. Sárvár, Fúvóstalálkozó - Július 23. Közös térzene a mórahalmi fúvósokkal a zsidai 
kultúrháznál - Július 30. Szentgotthárdi Történelmi Napok, menetzene a nyitó rendezvényen  
- Augusztus 14. Magyarlaki falunap, térzene  
- Augusztus 20. Indulózene a Nagytemplom előtt  
- Szeptember 11. Hármashatár Baráti Kör rendezvénye, térzene az Alpokalja motelnél. 
 - Szeptember 18. Csörötneki szüret, felvonulás és térzene 
 - Szeptember 19. Tihanyi szüret, felvonulás és térzene 
 - Szeptember 25. Kőszegi szüret, Nemzetközi Fúvóstalálkozó, felvonulás és térzenék. 
 A Fúvósszövetséggel és a partnerzenekarokkal szoros kapcsolatot tartottam, számos alkalommal 
egyeztettünk a járvány okán is. Több partnerzenekar jubileumi rendezvényén, minősítő koncertjén 
képviseltem zenekarunkat, így Tatabányán, Szombathely is. A partnerkapcsolatok nem merülnek ki a 
vezetői együttműködésekben; örömömre a zenekari tagok is szívesen barátkoznak más amatőr 
együttesek zenészeivel. A szentgotthárdi fúvószenekar neve továbbra is jól cseng szakmai körökben. 
2 Működési feltételek: Próbaterem, szertár, hangszerpark, kottatár: Hosszas előkészítést követően 
2020 novemberében a Szentgotthárd-Zsidai Kultúrházba költöztünk, mivel a Színházban nem voltak 
meg a zökkenőmentes munka feltételei. Nem volt saját próbahelyiségünk, a zenekari próbák gyakran 
ütköztek városi és kulturális programokkal. Nem volt megfelelő méretű szertárunk, ami 
rendelkezésünkre állt, abban veszélyben voltak a hangszerek téli fűtés híján. Sok éve már, hogy a 
Művelődés Házát „einstandolta” a kormányhivatal, és annak is, hogy a polgármester megígérte, hogy 
a felső szint a megmarad a kulturális csoportoknak. Persze nem így történt, ezért kellett megoldást 
találnunk. Ettől még ugyanúgy a Pannon Kapu kulturális csoportja vagyunk, pusztán technikai kérdés, 
hogy hol próbálunk. A zsidai otthonunk sem tökéletes az adottságokat illetően, a próbaterem pl. 
lehetne tágasabb, de legalább elférnek az eszközeink, és magunk is tudjuk csinosítgatni az új 
otthonunkat, ami egyre inkább közösségi térként is funkcionál; nem ritka, hogy a zenészek a próba 
után ott maradnak még beszélgetni, pingpongozni. A helyi tűzoltóegyesülettel közösen üzemeltetjük 
a kultúrházat, volt már közös baráti találkozónk is a tűzoltókkal. A hangszerpark állapota javult az 
elmúlt években, miután egyre többen vettek maguknak saját hangszert, és volt lehetőségünk 
önkormányzati támogatással új eszközök beszerzésére is. A szükséges kisebb-nagyobb 
hangszerjavításokat általában egyesületi, vagy saját pénzből megoldjuk. Pályázati forrásokból is 
tudtunk fejlődni, szekrényt, hangfalat, mikrofont, kottaállványokat stb. vásárolni. A kották 
digitalizálása nagyjából befejeződött az elmúlt években, így a legtöbb kotta elektronikusan is 
rendelkezésünkre áll, biztonsággal archivált. Az utóbbi időszakban volt lehetőségünk modern 
fúvóskottákat megrendelni külföldről, és az internetről is gyakran férünk hozzá használható 
átiratokhoz. Így a repertoár bővítésének nincs pénzügyi, vagy technikai akadálya. A kották egy része 
pedig zenekarok közötti kottacsere révén kerül birtokunkba. A kották beszerzésekor és a repertoár 
összeállításakor továbbra is messzemenőkig figyelembe veszem a tagság igényét, kéréseit, javaslatait, 
ezeket harmonizálom saját szakmai elképzeléseimmel, és a lehetőségekkel, értsd: a zenekar 
létszámbeli és szólambeli összetételével, az egyes zenészek technikai tudásszintjével. 
 Létszám, utánpótlás: A zenekar taglétszáma némileg csökkent az elmúlt években. Régebben 40 fő 
körül mozgott a keretlétszám, most jellemzőbb a 33-35 fő. És akkor keretlétszámról beszélek, mert az 
egyidejűleg bevethető zenészek száma jellemzően 18-25 fő. A létszámcsökkenés fő oka az 
elvándorlás. Határmenti kisváros lévén nem túl erős Szentgotthárd lakosság-megtartó ereje. Sokak 
számára vonzó alternatíva az ausztriai munkavállalás, aki pedig a felsőoktatásban tanul tovább, annak 
több száz kilométerre kell költöznie innen, így szándéka ellenére is kiesik a zenekari munkából. 2021-
ben két érettségiző zenészünk költözött Budapestre, mert felvételt nyertek az ELTE-re, egy régebbi 



 18 

tagunk pedig azért szerelt le, mert elvégezve az egyetemet a fővárosban kapott munkát. Volt, akik 
szakmunkásként a négyműszakos munkarend miatt nem tudott próbára, szereplésre járni, többen 
távolabbi városokba költöztek. Előfordul, hogy valaki egészségi okból szünetelteti a zenekari tagságát, 
erre is volt példa a közelmúltban. Főleg ezen okok miatt csökkenő a létszámunk még úgy is, hogy a 
zeneiskolából időnként érkezik egy-két fiatal. Apropó zeneiskola! Sajnos a Takács Jenő Zeneiskolában 
is egyre kevesebb a fúvós (főleg rézfúvós) növendék. A fúvóstanárok közül néhányan kiöregedtek és 
motiválatlanok, mások éppen munkahelyet váltanak. Mindez rányomja a bélyegét a zenekari 
utánpótlásnevelésre is. Igazgatónővel többször egyeztettem már ezekről a kérdésekről. Van rá 
remény, hogy rátermett fiatal zenetanárok városba költöztetésével idővel fellendülhet a 
fúvósoktatás. Legalábbis ez a cél. Addig is azzal a létszámmal kell dolgoznom, ami rendelkezésemre 
áll, csodában nem reménykedhetek. 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Offnerné Hadrik Tímea 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskarának élete mozgalmasan telik az év második felében. Egy éves szünet 
után júniusban kezdtek próbálni és azóta folyamatosan készülnek a következő fellépésre. Talán  az 
újratalálkozás élménye adta a plusz erőt a felkészüléshez.  Elsőként, mint arról már beszámoltunk a 
Történelmi napok keretében a Nagyboldogasszony templomban adtak közös koncertet Csíkborzsovai 
férfikórussa 2021. július 31-én. 

 Szeptember 26-án  a Határon innen és határon túl program keretében léptek fel a Várkertben A 
kórus több évtizedes hagyományos programja, az  őszi kórustalálkozó megszervezése is kihívást 
jelentett. A november 13-i kórustalálkozón Zalaegerszegi Vegyeskar volt a vendégkórus. A Színház 
adott helyett a hangversenynek, ahol a kórusok vidám hangulatú művekkel szórakoztatták az 
érdeklődőket és egymást. A vendégkórus már másodszor vett rész kórustalálkozón Szentgotthárdon, 
de kórusvezetőjük Kovács Kata felidézte, hogy az ő személyes kapcsolata még diákéveire nyúlik 
vissza. Elmondta, hogy közreműködött Keserű Balázs miséjének ősbemutatóján és 2018-ban ő is 
feldolgozta kórusával a művet, melynek előadásában  Zalaegerszegen a Kertvárosi templomban  
szentgotthárdiak is segítették. A közösen énekelt dal kezdősora a pandémiás időben igazán lelkesítő 
üzenet volt: „Mindig kék és mindig zöld és mindig szép a Föld”.  

A Vegyeskar vendégszerepelt Szombathelyen a Vasi Skanzenben  Márton napi vásáron, ahol nagy 
kihívás volt a fellépés, hisz 25 perces műsorral ők nyitották  meg a két napos rendezvényt.  

A kethelyi templomban az advent kezdetén 20 éves hagyomány a kórusok hangversenye. Az idei 
évben a Vegyeskar mellett, a Békefi Antal Népdalkör és a Szlovén Nyugdíjas Egyesület Rozmaring 
Énekkara énekét hallhattuk.  

A programok sora ezzel nem ért véget hisz megkezdődött a készülődés a karácsonyi hangversenyre, 
mely december 19-én 17 órakor tartottak a Nagyboldogasszony templomban. A fellépő öt kórus  
Békefi Antal Népdalkör, Nagyboldogasszony  Plébánia Templomi kórusa,  Szivárvány Kórus, 
Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, Szentgotthárd Város  Vegyeskara. 

A Vegyeskar a fellépésekre új karvezetővel Offnerné Hadrik Tímeával készült fel, mely nagy kihívás 
volt számára éppúgy, mint a kórustagjainak.  A  hangversenyek szervezői a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület és a Szentgotthárd Énekegyesület, melyek pályázati forrásból további számos program 
megvalósítását tervezik.   
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A célok ösztönzően hatnak, hisz legjobb tudását adja mindenki és a lelkesedés a megfelelni akarás 
szándéka motiválja, összekovácsolja a közösséget. Éppúgy mint egy közös kirándulás, mely megfért a 
hangversenyek között. Október 10-én a Budapesti Operettszínházba „István a király” délutáni 
előadására is ellátogattak, amit a Budai Várnegyed és a Szent István terem meglátogatása előzött 
meg.  

A kihívásoknak magasabb színvonalon a tagjaink számának növelésével tudnának megfelelni, 
leginkább a férfi tagok hiányoznak. A felvétel folyamatos, várják énekelni szeretőket, hogy ők is 
megtapasztalják a közös éneklés boldog érzését.  

 A kórus jelenlegi létszáma: 25 fő 

 
Szentgotthárdi Szín játszókör 
Vezető: Hrabovszky-Orth Katinka 
Foglalkozás időpontok: hétfőn és csütörtök 16:00-19:00 
  
2021. évre szóló tervünk Maurice Maeterlinck: A vakok című darabjának átirata volt. Az ismét egyre 
emelkedő fertőzöttség szám, a gyermekek sokszori karanténba kerülése akadályoztatta az amúgy 
ígéretes próbafolyamatot. 2022-ben is ugyanígy alakul a próbák időtartama, hetente kétszer, hétfőn 
és csütörtökön tartjuk a foglalkozásokat.  A már meglévő próbafolyamatot folytatjuk, felújítjuk. 
Terveink szerint 2022.nyaráig a darabot színpadra állítjuk. Emellett városi rendezvényeken, jeles 
napokon is továbbra oszlopos tagjai szeretnénk lenni az adott programnak. ( Lásd: március 15., 
október 23.) 
Terveinkben szerepel a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve sok kreatív színjátszással, 
drámapedagógiával foglalkozó feladat ellátása és megvalósítása Szentgotthárdon.  
Szeretnénk, ha a drámafoglalkozások és színházi előadások pozitív eredményei nyomán tovább 
erősödne a település közössége, a fiatalok önbecsülése, a szülői támogatás. A gyerekek és a felnőttek 
is megtapasztalhatják a közös tervezés és cselekvés örömét, hatékonyságát. 
 
Cél a helyi és környező alkotó kedvű személyek összefogása és egész estés színpadi darabok 
létrehozása. Van, amelyiken beszélgetünk, játszunk, máshol táncolunk. Megtanuljuk, hogy a 
színpadon hogyan lehet jól mozogni és beszélni. 
A színpadon nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. A foglalkozások több területre fókuszálnak 
egyszerre:  
• önállóságra nevelés 
• művészeti nevelés 
• képességfejlesztés 
• szórakozás, kikapcsolódás 
• közösségi élet 
• mozgáskultúra 
• koncentráció 
• izoláció 
 
Technikailag, dramaturgiailag, művészetileg képzett amatőr személyek felkészítése.  A színjátszókör 
legfontosabb hajtóereje: mindannyian képesek vagyunk arra, hogy cselekvők, kreatívak, alkotók 
legyünk. 
 
Szivárvány kórus  
Kórusvezető: Szabó Elekné  
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A kórus a covid miatt kénytelen volt próbaszünetet tartani. Júniusban próbáltunk a szereplés előtt, 
júliusban szüneteltünk, majd augusztustól kezdve rendszeresen próbáltunk az év végéig. 
Szerepléseink: 
- aug. 27-én a Szabadtéri Színpadon 
Műsor: 
1. Kormorán: Egy csepp emberség 
2. Magyarország (Geszti Péter szövege) 
3. Louis Armstrong: Szép világ 
4. Edelweiss (Részlet a „Muszika hangja c. filmből) 
- szept. 11-én a „Hármashatár Egyesület” felkérésére a Kemping udvarán az „Európai Piknik” 
évfordulóján. 
Műsor: 
1. Kormorán: Egy csepp emberség 
2. Koltai: Ki szívét osztja szét 
3. Louis Armstrong: Szép világ 
4. Rodgers: Edelweiss 
5. Tardos, Huszár: Csak egy kékszínű virág 
 
- okt. 16-án sikerült a 2020-ban, elhalasztott 10 éves jubileumi koncertünket megtartani. A 
koncert első részében megemlékeztünk a 10 év legfontosabb eseményeire, eredményeire, 
vetítés keretében. 
A második részben a vendég kórus lépett fel (A lovászi „Mixolid kórus”) szívmelengető 
műsorával. Utána mi, azaz a Szivárvány Kórus következett. 
 
Műsor: 
1. Egy részlet Presser Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (musical) , Madarak jönnek… 
2. Illés- Bródi: Miért hagytuk, hogy így legyen.. 
3. Nox: Eskü 
4. Tardos, Huszár: Csak egy kékszínű virág c. közös dallal zártuk a koncertet. 
Az évforduló műsorát egy kiállítás is kísérte az aulában. 
 
- dec. 19. Karácsonyi hagyományos koncert, a város 4 kórusának közreműködésével. 
Műsor: 
1. Ismeretlen szerző: Ave Maria 
2. Presszer- Sztevanovity: Ha eljönnek az angyalok 
3. Lerch- Demjén: Gyertyák 
4. L. Cohen- Gallos: Karácsonyi halleluja 
 
Galagonya Szívklub 
Klubvezető: Keserüné Becker Ibolya 
 
A Galagonya Szívklub a 2021-es évben a járványügyi intézkedések miatt nem tartott összejövetelt.  
 
Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 



 21 

2021-ben is minden lehetőséget megragadtunk, hogy a szentgotthárdi intézményekkel, civil 
szervezetekkel minél több színvonalas programot tudjunk megvalósítani. Valamennyi szervezettel jó 
kapcsolatot ápolunk.  
 
IDEGENFORGALOM 
 
A Látógatóközpont és Tourinform iroda működése 
A Tourinform iroda a 2021-es évben is a Pannon Kapu Kulturális Egyesület égisze alatt működött.  Az 
iroda nyitvatartása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása Hrabovszky-Orth Katinka és 
Kóborné Kocsis Viktória feladata volt.  
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkaszervezetében dolgozó minden kolléga beszél angol vagy 
német nyelven. A város és a környék nevezetességeit mindenki jól ismeri. S a két kolléga 
akadályoztatása esetén a többiek is tudták segíteni a munkát. 
 
A színház épületében működő Információs Látogatóközpont és Tourinform Iroda a 2021-es év első 
felében meglehetősen korlátozottan volt nyitva a járványügyi intézkedések miatt, de a munkatársak 
folyamatosan elérhetőek voltak telefonon vagy e-mailben.  Bár nem fogadhattunk látogatókat, ha 
valaki jelezte, hogy könyvet vagy bármi mást vásárolna, azt is megoldottuk. A Kajla7határban 
albumok átadása is zökkenőmentesen zajlott. A nyitást követően látogatókat fogadására is volt 
lehetőség, igényeiket igyekeztünk a legmagasabb színvonalon kielégíteni.  
 
Mind a határidős feladatokat, mind pedig az ajánlott feladatokat elvégeztük és minden jelentést 
leadunk az MTÜ felé. Több próbavásárlás, telefonos, e-mailes és személyes ellenőrzés is volt az év 
folyamán, melyeken lehetőségeinkhez mérten teljesítettünk. Folyamatosan frissítjük a NETA 
adatbázist, melynek felülete megújult ,s az attrakciókon kívül már a térség jelentős eseményeit, 
programjait is fel lehet tölteni. Szolgáltatói fórumon vettük fel a kapcsolatot a helyi és környéki 
szolgáltatókkal és szállásadókkal, népszerűsítettük a hozzáférhető turizmus honlapot. Egyedi 
programokat állítottunk össze a Határtalanul Program keretében szervezett belföldi utazások 
kapcsán. 
 
Mindezeken kívül bekapcsolódtunk egy mobilapplikációba, mely az osztálykirándulások 
megszervezését segíti elő. A Zsebben az osztálykirándulás! mobilapp segítségével reméljük a jövőben 
több iskolás osztály választja Szentgotthárdot és a térségünket az osztálykirándulása helyszínéül. 
 
Tréningek, képzések 
A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt figyelmet fordít az irodákban dolgozó kollégák szakmai 
felkészültségére. Ezért minden évben több tréninget, továbbképzést szerveznek.  Ebben az évben 
Hrabovszky-Orth Katinka és Kóborné Kocsis Viktória is részt vettek az ügyfélkezelési tréninen, illetve 
elvégezték a Hozzáférhető turizmus trendjei, gyakorlatai és a speciális célcsoportok sajátos igényei 
elnevezésű képzést. A szeptemberben, Hévízen megrendezett két napos Országos Tourinform 
Szakmai Találkozón Kóborné Kocsis Viktória vett részt. A novemberi Tourinform szakmai napon 
Komáromban Hrabovszky-Orth Katinka és Kóborné Kocsis Viktória voltak jelen. 
 
      
                                                                                                                              Hrabovszky-Orth Katinka 
                                                                                                                      Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
 
 
Szentgotthárd, 2021. január 27. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 

 
 

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

E-mail: info@pannonkapu.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2022. évi munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. február 2. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@pannonkapu.hu
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja 2022-ben 
 
 

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

 
 
 
 
 

Munkatervi feladatok 2022-ben 
 

1.  A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 
 
 1.1.  A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése  
Az épület-karbantartásának elvégzése a SZET Kft. karbantartási feladata.  
 

• az ablakok külső takarítása 
• szürke székek tisztítása 
• Látogatóközpont tisztító festése 
• Színház fűtési rendszerének átalakítása   
• A főbejárati ajtó cseréje 

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

• bankterminál beszerzése 
 
Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
 
 
 
1.3.  Beruházások 

• nézőtéri székek cseréje 
• színházterem fénytechnikai fejlesztés 
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• kültéri rendezvények hang és fénytechnikai fejlesztése   
• balettszőnyeg vásárlása 

Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.4.Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat 
Határidő: május 31.    
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Rodek Zoltán 
 
1.5.Tűz- és Munkavédelmi jogszabályokhoz tartozó aktuális feladatok  
Határidő: folyamatos     
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Rodek Zoltán 
            Tóth Béla      
 
1.6.Technikai eszközök, berendezések állagának megóvása és folyamatos karbantartása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.7. A számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása - 
keretszerződés keretében  
Határidő: folyamatos   
Felelős: Puskás Gergő    
 
1.8. Pénztárgép karbantartása  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Soós Enikő  
 
1.9. Selejtezés elvégzése  
Határidő: május 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Rodek Zoltán 
 
1.10.  Munkaszervezet  
Főállású elnök és munkaszervet vezető: 1 fő   
Művelődésszervező és pénzügyi munkatárs: 1 fő 
Kulturális ügyintéző munkatárs: 3 fő  
 
Technikus alkalmi megállapodással 
Takarítónő: 1 fő ( heti 20 órában ) 
Munkaköri leírások aktualizálása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
 
1.11.Művészeti csoportok, klubok vezetőivel kommunikáció, egyeztetés, szakmai segítés 
 Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 
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1.12. Közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása, koordinálása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Kóborné Kocsis Viktória 
  

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

 
 

3.Közművelődési tevékenység, bővítése, minőségi javítása 
 
 

3.1.Az éves beszámoló, munkaterv elkészítése  
Határidő: február 10.  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Soós Enikő, Kóborné Kocsis Viktória 
              
 
3.2.A szakmai területek felelőseinek kijelölése, rendezvények, programok szervezése 
Gyermekprogramok, ifjúsági programok:  
Felelős: Bartos Georgina, Hrabovszky-Orth Katinka 
Felnőtt színházi előadások, nagyrendezvények, ismeretterjesztő és egyéb programok:  
Felelős: Horváth Barbara, Kóborné Kocsis Viktória, Hrabovszky-Orth Katinka 
Hangversenyek, koncertek, ünnepek:  
Felelős: Horváth Barbara, Soós Enikő, Hrabovszky-Orth Katinka  
Kiállítások:   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Kóborné Kocsis Viktória  
Határidő: március 31.  
 
3.3. A programok, rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, koordinálása, éves 
rendezvénynaptár aktualizálása 
Határidő: folyamatos   
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Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Kóborné Kocsis Viktória  
           
 
3.4. Az Egyesület művészeti csoportjaival munkaterv egyeztetése, folyamatos koordináció 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 
 
3.5. A munkaszervezet tagjainak szakmai felkészültségének biztosítása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
   
 
 

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

5. Idegenforgalmi tevékenység 
 

 
5.1.Látogatóközponti/ Tourinform Irodai feladatok ellátása (aktuális információk, 
szóróanyagok beszerzése, turisták fogadása, honlapok turisztikai információk kezelése  
stb.)    
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
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5.2.Önkormányzattal és TDM-mel turisztikai feladatok egyeztetése, Idegenforgalmi 
Cselekvési Tervben foglaltak teljesítése.     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória, Hrabovszky-Orth Katinka 
 

     6.  Marketing feladatok hatékony ellátása  
 
 

6.1.Programokról, rendezvényekről folyamatos tájékoztatás, hírlevél küldése sajtó felé is     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Horváth Barbara, Bartos Georgina 
 
6.2. Honlap folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Horváth Barbara, Bartos Georgina 
 
6.3. Facebook/ Instagram oldal folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Horváth Barba, Bartos Georgina 
 
6.4. Plakátok készítése, kifüggesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hrabovsky-Orth Katinka, Bartos Georgina 
 
6.5. Havi programajánló készítése, terjesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Bartos Georgina, Kóborné Kocsis Viktória   
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7. RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 

 
IDŐPONT, PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

 
 

JANUÁR 
 
Január 15. Szent Gotthárd Gimnázium szalagavató ünnepély 
Helyszín: Színház 
 
Január 21. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház, Aula 
 
Január 22. Magyar Kultúra Napja 
Helyszín: online 
 
Január 30. A Tejút Lovasa 
A Vasvári Játékszín Egyesület egyszemélyes színdarabja 
Helyszín: Színház 
 

 
FEBRUÁR 

 
Február 8. Szlovén Kultúra Napja 
Helyszín: Színház 
 
Február 11. Érzések és Sugallatok 
Helyszín: Színház 
 
Február 11. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház 
 
Február 12. Szent Gotthárd Gimnázium Szalagavató 
Helyszín: Színház 
 
Február 16. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Február 19. Lemezbörze- adok, veszek, cserebere 
Helyszín: Színház 
 
Február 26. Farsang 
Helyszín: Színház 
 
Február 28. Filharmónia- Tambala Ütőegyüttes 
Helyszín: Színház 
 

 
MÁRCIUS  

 
 
Március 4. Akusztikus Est 
Helyszín: Színház 
 
Március 11. Dumaszínház- Hadházi László humorest 
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Helyszín: Színház 
 
Március 11. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház 
  
Március 14. Városi ünnepség az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére  
Helyszín: Színház 
 
Március 14. Kiállításmegnyitó 
Helyszín: Színház 
 
Március 16. Könyvklub 
Helyszín: Színház  
 
Március 19. Művészműhely 
Helyszín: Színház 
 
Március 23. Mesekapu - gyerekszínház 
Jégvarázs 
Helyszín: Színház 
 
Március 26. Színházi Világnap 
Koltai Róbert: Sose halunk meg- könyvbemutató kabaré 
Helyszín: Színház 
 
Március 29. Gotthárdiak a nagyvilágban 
Helyszín: Színház 
 

 
ÁPRILIS 

 
Április 1. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház 
 
Április 4. A csillagászat világnapja- ismeretterjesztő ea.  
Helyszín: Színház 
 
Április 7. Vallási előadás a böjtről 
Helyszín: Színház 
 
Április 8. Kiállítás  
Helyszín: Színház aula 
 
Április 11. Költészet Napja- szavalóverseny 
Helyszín: Színház és környéke 
 
Április 14. Húsvéti játszóház 
Helyszín: Színház 
 
Április 20. A tánc világnapja 
Helyszín: Színház előtti tér 
 
Április 20. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
 
Április 23. Művészműhely 
Helyszín: Színház 
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Április 26. Színházi előadás 
Helyszín: Színház 
 
Április 27.  Irodalmi előadás- Anyák az irodalomban 
Helyszín: Színház 
 
Április 30. Szentgotthárd Város Fúvószenekarának Hangversenye 
Helyszín: Színház 
 
 

 
MÁJUS 

 
Május 1.  Civil nap és majális kirakodóvásárral  
Helyszín: Színház és környéke 
 
Május 9-13. Közösségek Hete 
Helyszín: Színház 
 
Május 10. Gotthárdiak a nagyvilágban 
Helyszín: Színház 
 
Május 11. Mesekapu- gyerekszínház  
Dr Bubó 
Helyszín: Színház 
 
Május 13. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház 
 
Május 18. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Május 20. TÉR-ZENE 
Helyszín: Főtér, Szökőkút 
 
Május 21. Művészműhely  
Helyszín: Színház 
 
Május 25. Irodalmi előadás- Gyerekek az irodalomban 
Helyszín: Színház 
 
Május 30. Városi gyermeknap  
Helyszín: Színház és környéke 
 

 
JÚNIUS 

 
Június 2. Vallási előadás Pünkösd 
Helyszín: Színház 
 
Június 4. Dumaszínház- Aranyosi Péter 
Helyszín: Színház 
 
Június 10. Alzheimer Cafe 
Helyszín: Színház 
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Június 11. Szentgotthárdi Színjátszókör bemutatója 
M. Metterlich: Vakok 
Helyszín: Színház 
 
Június 15. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Június  17-18. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál 
Helyszín: Várkert 
 
Június 20-24. Napközis tábor gyerekeknek 
 
Június 24. Szent Iván-éj TÉR-ZENE 
Helyszín: Főtér, Szökőkút 

 
JÚLIUS 

 
Július 1-3. Szerelmesek Fesztiválja 
Helyszín: Várkert, Színház   
 
Július 8. Színházi előadás 
Helyszín: Színház 
 
Július 15. TÉR-ZENE 
Helyszín: Főtér, Szökőkút 
 
Július 16. Színházi előadás 
Advent a Hargitán 
Helyszín: Színház 
 
Július 20. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Július 29- 30. Történelmi Napok  
Helyszín: Várkert 
 
 

 
AUGUSZTUS 

 
Augusztus 8.- 12. Napközis tábor gyerekeknek  
Helyszín: Színház és környéke 
 
Augusztus 12. TÉR-ZENE 
Helyszín: Főtér, Szökőkút 
 
Augusztus 17. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Augusztus 20. Szt. István, az államalapítás ünnepe 
Helyszín: Várkert 
 
 

 
SZEPTEMBER 

 



 32 

Szeptember 6. Gotthárdiak a nagyvilágban 
Helyszín: Színház 
 
Szeptember 8. Színházi előadás 
Helyszín: Színház 
 
Szeptember 9. TÉR-ZENE 
Helyszín: Főtér, Szökőkút 
 
Szeptember 13. Elkárhozott történetek: Tarokk a múltban és ma 
Helyszín: Színház aula 
 
Szeptember 15-21. Mobilitás hete 
 
Szeptember 21. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Szeptember 24. Nemzetiségek Napja 
Helyszín: Várkert 
 

 
OKTÓBER 

 
Október 1.  Operett gála- Idősek Világnapja  
Helyszín: Színház 
 
Október 4. Zene világnapja-  Lélek és hit a zenében 
Horváth Imre zeneprofesszor előadása  
Helyszín: Színház  
 
Október 7. Akusztikus est 
Helyszín: Színház 
 
Október 15. Kórustalálkozó  
Helyszín: Színház 
 
Október 19. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség 
 
Október 26-27. Őszi szüneti egész napos játszóház 
Helyszín: Színház, aula 
 
Október 29. Tökparti 
Helyszín: Színház, és környéke 
 

 
NOVEMBER 

 
November 3. Színházi előadás 
Helyszín: Színház 
 
November 4. Akusztikus est 
Helyszín: Színház 
 
November 8. Gotthárdiak a nagyvilágban 
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Helyszín: Színház 
 
November 12 CISZEBAT 
Helyszín: Színház, aula 
 
November 16. Könyvklub 
Helyszín: Színház 
 
November 23. Mesekapu gyerekszínház 
Helyszín: Színház 
 

 
DECEMBER 

 
December 6. Mikulás 
Helyszín: Színház 
 
December 12. Nyugdíjas karácsony 
Helyszín: Színház 
 
December 16-17. Karácsony Határok Nélkül 
Helyszín: Színház és Nagyboldogasszony Templom közötti tér 
 
December 18. Karácsonyi hangverseny 
Helyszín: Színház 
 
December 24. Jézuska Váró JátszóKapu , Glória Színjátszókör misztérium játéka 
Helyszín: Színház 
 
 

 
8. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET MŰVÉSZETI CSOPORTJAI, 

KLUBJAI 
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
 
Szakmai célok 2022-ben 
Tervezett fellépések: 
 A zenekar utoljára 2015-ben minősült, akkor „C” felső koncert Arany minősítést értünk el, 
ami magasabb szint annál, mint ami egy kisváros amatőr fúvószenekarától elvárható. Azt 
gondolom, hogy ez a plafon, amit bármikor is elérhetünk. (A 2015-ös volt a harmadik 
minősítése a zenekarnak karnagyságom alatt, előtte egyszer sem vett részt szakmai 
megmérettetésen az együttes.) 2020-ra, vagy 2021-re terveztem egy újabb minősítést, mivel 
kb.5 évente illik ezt megtennie egy magára valamit adó művelődési csoportnak, de 
közbeszólt a járvány. Mindenesetre készülünk 2022. április 30-ára, a hagyományos tavaszi 
hangversenyünk egyben minősítő koncert is lesz. Az előkészületekkel jól állunk, a zenekar 
gyakorolja a darabokat, előzetesen egyeztettem mindent a PKKE vezetőjével és a 
MAFUMASZ vezetőségével, szövetségünk elnökével is. Koncertzene és szórakoztatózene 
kategóriában is minősülünk. Tervezzük, hogy hangfelvételt készítünk a koncertről. 
 Örülnék, ha több rangos zenekari találkozóra is meghívást kapnánk 2022-ben, néhány ilyen 
program függőbe maradt a járvány miatt. A nyáresti főtéri fúvószenék sincsenek ellenünkre. 
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Csak okosan kell sáfárkodni az energiával, nem szabad túlvállalnunk magunkat ahhoz, hogy 
minden alkalommal megfelelő létszámban és minőségben állhassunk közönség elé. 
Fontosnak tartom a zenekari tagság, közösség egyben tartását, a motivációjuk fenntartását 
is. Szerencsére van a zenekarnak egy „kemény magja” akikre mindig lehet számítani, akik 
húzóerőt jelentenek. 
 Vezetői munka: 
 2022. április 30-án napra pontosan 25 éve leszek karnagya Szentgotthárd Város 
Fúvószenekarának. Jó érzéssel tölt el, hogy negyed évszázadon át irányítottam egy ütőképes, 
kiegyensúlyozottan jó színvonalú együttest. Ugyanakkor emberpróbáló, gyakran idegölő 
feladat ez, időnként szélmalomharcnak érzem, amit csinálok. Az évtized óta megoldatlan 
próbaterem kérdés, az amatőr zenekari tagság megtartása, ösztönzése, fellépésekre 
verbuválása próbára teszi az idegzetemet, tűrőképességemet. 
Régóta keresem az utódomat, de egyelőre ez esélytelen próbálkozás volt. Bízom benne, hogy 
a közeljövőben sikerül olyan fiatal, hozzáértő zenetanárt letelepíteni Szentgotthárdra, aki 
mellettem (amolyan másodkarnagyi szerepkörben) beletanulhat a zenekarvezetői / 
karmesteri munkába, és belátható időn belül átveheti tőlem a zenekart. Azért is lenne fontos 
egy ilyen váltás, mert előnyt jelenthetne a fúvószenekari utánpótlásban, ha a zenekar 
karnagya aktív helyi zenetanár lenne – ahogy annak idején magam is ilyen minőségben 
kezdtem meg és folytattam egészen 2012-ig a tevékenységemet. Nem vagyok szakmai 
szempontból kiégett, a szakmaikapcsolati tőkémmel is tovább tudom segíteni a 
fúvószenekart, ezzel együtt nem karmesteri pálcával a kezemben szeretnék belefordulni a 
sírgödrömbe.  
 Összegzés 
 A koronavírusjárvány, a próbaterem/szertár gondok, valamint a fiatalok elvándorlása miatt 
igen nehéz körülmények között dolgoztunk az elmúlt években, így 2021-ben is, mégis sikerült 
egyben tartani a zenekart, és emellett színvonalas fellépések sorát tudhatjuk magunk 
mögött. 
Ez persze nem csak a karmester érdeme, az egyesület vezetője, vezetőségi tagjai és a tagság 
zömének segítő hozzáállása, lelkes munkája nélkül nem lehetett volna továbblépni és 
eredményeket elérni. Mindez optimizmussal tölt el a jövő évet illetően. 
 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara 
Karnagy:  Offnerné Hadrik Tímea 
 
2022. január 20-án adtunk online műsort a magyar kultúra napja alkalmából. 
2022. március 16-án a Nagyboldogasszony Templom újjá szentelésén énekel kórusunk az 
iskolai kórussal, valamint a templomi kórussal kiegészülve. 
Keserű Balázs oratorikus miséjének felkészülésében és előadásában is szerepet vállal a 
vegyeskar. A mise 2022. április 9-én szombaton inkább, de lehet, hogy 10-én kerül 
bemutatásra. 
A Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezésen, 2022. június 4-én a kulturális műsorban 
fellép a kórus. 
A szentgotthárdi Történelmi Napok keretében ismét vendégünk lesz az erdélyi  Szépvíz 
férfikórusa, akikkel terveink szerint 2022. július 30- án adunk közös koncertet a templomban. 
Minden év őszén a vegyeskar kórushangversenyt szervez, melyre egy vagy több 
vendégkórust hívunk. Az idei évben is követjük ezt a hagyományt, október-november 
hónapban szeretnénk tervünket megvalósítani.  
Munkatervükben szerepel az adventi és karácsonyi hangverseny is. 
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Szivárvány Kórus 
Karnagy: Szabó Elekné Csider Bernadette 
 
Tervek 2022-re: 
Talán február vége felé el lehet kezdeni a próbákat. Minden a pandémiától függ. Attól függ, 
hogy milyen rendezvényeket lehet majd megtartani. Szeretném bővíteni repertoárunkat. A 
kórustagoknak hiányzik az éneklés, a közösségi összejövetelek. 
 
Galagonya Szívklub 
Vezető: Keserűné Becker Ibolya 
Foglalkozás időpontok: minden hónap első hétfője 
 
Előadások szívünk védelmében. Bekapcsolódás a városi rendezvényekbe. Kerékpáros és 
szakmai kirándulás. A szentgotthárdi fürdő igénybevétele. EFI állapotfelmérés.  
 
Szentgotthárdi Színjátszókör 
Vezető: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
2021. évre szóló tervünk Maurice Maeterlinck: A vakok című darabjának átirata volt. Az 
ismét egyre emelkedő fertőzöttség szám, a gyermekek sokszori karanténba kerülése 
akadályoztatta az amúgy ígéretes próbafolyamatot. 2022-ben is ugyanígy alakul a próbák 
időtartama, hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön tartjuk a foglalkozásokat.  A már 
meglévő próbafolyamatot folytatjuk, felújítjuk. Terveink szerint 2022.nyaráig a darabot 
színpadra állítjuk. Emellett városi rendezvényeken, jeles napokon is továbbra oszlopos tagjai 
szeretnénk lenni az adott programnak. ( Lásd: március 15., október 23.) 
Terveinkben szerepel a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve sok kreatív 
színjátszással, drámapedagógiával foglalkozó feladat ellátása és megvalósítása 
Szentgotthárdon.  
Szeretnénk, ha a drámafoglalkozások és színházi előadások pozitív eredményei nyomán 
tovább erősödne a település közössége, a fiatalok önbecsülése, a szülői támogatás. A 
gyerekek és a felnőttek is megtapasztalhatják a közös tervezés és cselekvés örömét, 
hatékonyságát. 
 
Művészeti csoportok, egyesület foglalkozásainak, próbáinak  rendje: 
 
Fúvószenekar péntek 18:00-20:30 
Vegyeskar csütörtök 18:30-20:00 
Szivárvány Kórus  csütörtök 10:00-12:00 
Rozmaring tánccsoport hétfő 9:00-11:00 
Szentgotthárdi Színjátszókör hétfő és csütörtök 16:00-19:00 
Nyug. Ped. és Barátaik Egyesület gyűlése minden hónap 3. szerdája 14:30-16:00 
Nyug. Ped. és B. E. kézműves csoportja kedd 9:00-11:00 
Senior örömtánc kedd 14:00-16:00 
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9. Turisztikai munkaterv 
 
2019-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség újrapozícionálta az országos Tourinform hálózatot, 
így az elmúlt években nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban az MTÜ, mint az állami 
turizmusirányításra felhatalmazott szervezet által delegált feladatok ellátása, többek között a 
Tourinform iroda arculatának megújításához kötődő feladatok, statisztikák készítése, az 
NTAK regisztrációval kapcsolatos tudnivalók elsajátítása, képzéseken történő részvétel és az 
ehhez kapcsolódó tájékoztató fórumok szervezése. Az ügynökség 2022-ben is számít az 
irodák aktív munkájára. 

Mint ahogy sok település életében, így Szentgotthárdon is nagy jelentőséggel bír a turizmus, 
a város fejlődési lehetőségeinek egyik meghatározó elemeként. Az iroda elsődleges feladata 
a turisták tájékoztatása, elsősorban a helyi és a térségi valamint az országos turisztikai 
kínálatról.  

Iroda besorolása: éves, ügyfélforgalommal rendelkezik. Típusa: nem minősített. 

Az iroda adatgyűjtő területéhez tartozó települések 2021-ben: Alsószölnök, 
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 
Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Szakonyfalu, Szentgotthárd és Vasszentmihály 

2022-től az alábbi településekkel bővítette az MTÜ az ellátási területet: 

Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csákánydoroszló, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek,, 
Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Gersekarát, Győrvár, 
Hagyárosbörönd, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, 
Hegyhátszentpéter, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, 
Mikosszéplak, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nemesrempehollós, Olaszfa, 
Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Petőmihályfa, , Pinkamindszent, Püspökmolnári, Rábahídvég, 
Rádóckölked, Rönök, Sárfimizdó, Szarvaskend, Szemenye, Szentpéterfa, Telekes, Vasalja, 
Vaspör, Vasvár, Zalaháshágy, Zsennye 

A felsorolásból látszik, hogy óriási területet kapott irodánk, mely a feladatellátást lényegesen 
megnehezíti.  

A rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatok, melyeket 2022-ben is el kell végeznünk, 
a kibővített területre vonatkozóan: 

- Személyes, telefonos és írásos megkeresések fogadása   
- A Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti Turisztikai Adatbázisának 

(www.csodalatosmagyarorszag) folyamatos töltése, aktualizálása  
- Hírlevelek küldése aktuális információkkal és programajánlókkal 
- Kirándulási ajánlatok készítése 
- Szállásközvetítés 
- Kapcsolattartás a Partnerekkel 
- NETA felületkezelés 
- Kimutatások és statisztikák készítése 
- Marketingtevékenység 
- Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel 
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- Havi és éves beszámolók készítése 
- Naprakész adatok szolgáltatása 
- Városi séták szervezése 
- Csoportoknak idegenvezetés 

A térségben tevékenykedő turisztikai vállalkozók, programgazdák az irodában elhelyezhetik 
kiadványaikat.  Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy kevés szolgáltatónak van a turista 
számára megfelelő, többnyelvű nyomtatott kiadványa.  Még mindig hiányosságokat 
tapasztalunk az együttműködés területén. Többszöri megkeresést követően sem válaszol a 
szolgáltatók nagy része. Fontos lenne programcsomagok, ajánlatok kidolgozása, amivel tour 
operátorokat vagy utazási irodákat is meg lehetne keresni, továbbá kiadványokban 
megjelentetni.  Ennek természetesen feltétele a különleges, egyedi szolgáltatások megléte. 
Elsődleges cél a térségi vendégszolgálat minőségi fejlesztése. 

2022-ben célunk, hogy több utazási irodával, programszervezőkkel felvegyük a kapcsolatot, 
és személyesen ajánljuk nekik városunkat és térségünket. A 2021-ben létre hozott 
osztálykirándulás mobilapplikáció segítségével nagy érdeklődésre számítunk iskolások, 
kiránduló csoportok részéről. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a belföldi és külföldi turisták  naprakész,  átfogó  
tájékoztatásának  fejlesztésére,  illetve  a  többirányú, hatékony információszolgáltatás  
versenysemleges,  azonos  alapokon  nyugvó megteremtésére. 

 
 
 

Szentgotthárd, 2022. február 03. 
Hrabovszky-Orth Katinka 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi 
külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Testvérvárosi kapcsolatok: 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén ismét szeretnénk megtervezni a testvérvárosi 
találkozókat, látogatásokat. A tavalyi évben ez elmaradt, hiszen a járványhelyzet miatt nem 
láttuk előre a lehetőségeinket. A tervezést idén is nehezíti a koronavírus-járvány, illetve az, 
hogy országonként eltérő szabályozások vannak érvényben, más-más feltételek mellett lehet 
programokat szervezni, utazni. Éppen ezért hangsúlyozzuk azt, hogy a terveink megvalósítása 
csak a járványhelyzet kedvező alakulása, és a testvérvárosokban hatályos intézkedések 
figyelembevétele mellett lesz lehetséges.  
 
Szentgotthárdnak jelenleg nyolc testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), 
Petrilla (Románia - Erdély), Dilovasi (Törökország), Tarvisio (Olaszország), Walldürn 
(Németország), Izola (Szlovénia), Lendva (Szlovénia) legújabb testvértelepülésünk pedig 
Szépvíz (Románia). Ez utóbbi négy településsel tartjuk leginkább a kapcsolatot. Petrillával 
nem élő a kapcsolat - elsősorban a nagy távolsággal magyarázható a kapcsolatok elsorvadása, 
de hasonló a helyzet Dilovasival is, illetve Tarvisióval leginkább a gimnáziumi sí táborokon 
keresztül van még együttműködés.  
 
Külkapcsolati vonatkozású események 2021-ben: 
 
 Január 

 Egyeztetések folytak a szlovén főkonzul asszonnyal, Metka Lajnščekkel.  
 Május 

 Németországi testvérvárosunk, Walldürn kezdeményezésére az Európa-naphoz 
kapcsolódóan online borkóstolót tartottunk, amelyen részt vett a franciaországi 
Montereau és a portugál Paredes is.  

 Egyeztetés zajlott Mogersdorf polgármesterével.  
 Június 

 A szentgotthárdi gimnázium és annak jelentősége a szlovén vidéken címmel 
készült könyv, amelynek bemutatóját a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi 
főkonzulátusán tartották. 

 Egyeztetés Jennersdorfban az utolsó magyar király, IV. Károly visszatérési 
kísérletének 100. évfordulójához kapcsolódó rendezvény vonatkozásában.  

 Részvétel Lendván azon az ünnepélyes eseményen, amelyen Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter úrnak átadták a Lendva Község díszpolgára 
címet. 



 2 

 Részvétel az Európai Területi Társulások 2021. évi első műhelytalálkozóján, 
ahol a 2021-27-es fejlesztési időszakra tervezett projektekről, valamint a 
humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos közép- és hosszútávú 
elképzelésekről is szó esett.  

 Szlovénia önállóságának 30. évfordulója alkalmából a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége a Szlovén Kulturális és Információs Központban 
rendezett ünnepi megemlékezésen is képviseltette magát a város. Az 
eseményen részt vett Szlovénia újonnan kinevezett budapesti nagykövete, dr. 
Marjan Cencen. 

 Július 
 A Főkonzulátuson részt vettünk a Szlovén Köztársaság önállóságának 30. 

évfordulója és az Európai Unió Tanácsa szlovén elnökségének kezdete 
alkalmából megrendezett fogadáson. 

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében került sor 
Szentgotthárdon a Rába-vidéki és Muravidéki Közös Gazdaságfejlesztési 
Alappal kapcsolatos egyeztetésre. 

 A Szentgotthárdi Történelmi Napokon részt vett a szépvízi küldöttség. 
Testvérvárosi kapcsolatunkat kulturális területen erősíti a Történelmi Napok 
keretében megvalósuló látogatásuk, hiszen Szentgotthárd Város Vegyeskara és 
a Csíkborzsovai Férfikórus közös koncertjét hallgatták az érdeklődők a 
Nagyboldogasszony templomban. A program megvalósulása a Bethlen Gábor 
Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak volt köszönhető.  
 

 Augusztus 
 A Pesti Vigadóban megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

időszaki kiállítás megnyitóján is tiszteletünket tettük.  
 Augusztusban zajlott a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep. Az 

alkotótáborban, amelyet hagyományosan a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége, a Lendvai Galéria-Múzeum és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata szervez közösen, 10 művész vett részt Magyarországról és 
Szlovéniából. 

 A Muraba Európai Területi Társulás az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 
pályázaton keresztül megvalósuló MOTIVAGE projekt sajtónyilvános 
konferenciájának és projektbemutatójának is Szentgotthárd adott otthont.  
 

 Szeptember  
 Egyeztetés Dr. Marjan Cencen úrral, Szlovénia magyarországi nagykövetével.  
 A szentgotthárdi vasútállomáson emlékeztünk meg IV. Károly, az utolsó 

magyar király visszatérési kísérletének 100. évfordulójáról. Ezen alkalomból 
emléktáblát avattunk, és Woki Zoltán bemutatta az általa írt könyvet, amely a 
100 évvel ezelőtt történt eseményeket dolgozza fel. A jennersdorfi 
megemlékezés a 3 napos „100 éves Burgenland” rendezvény keretében zajlott, 
de ezen a napon Károly királyé volt a főszerep, egy nagyszabású 
rendezvénnyel. A bécsi magyar nagykövetség részéről Bóta Zsolt mondott 
ünnepi beszédet, majd Szentgotthárd nevében Labritz Béla alpolgármester 
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köszöntötte a megjelenteket, és adta át Szentgotthárd üdvözletét, jókívánságait 
az ünneplőknek.  

 A Magyarországi Szlovének Szövetsége fennállásának 30. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen is részt vettünk a Színházban. A 
rendezvényen Áder János köztársasági elnök, Szentgotthárd város díszpolgára 
és Borut Pahor szlovén államfő is tiszteletét tette. 

 Az AMES Hungary Kft. díszvacsoráján Cezar Molins elnök úrral egyeztetett a 
polgármester.  

 Tiszteletünket tettük a Hármashatár Baráti Kör által szervezett találkozón, 
amelynek fő célja a határmenti kapcsolatok erősítése és az összetartás 
hangsúlyozása. 

 Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a Szlovén Kulturális és Információs 
Központban rendezte meg az I. Szentgotthárdi Nemzetközi Ifjúságügyi 
Kerekasztal konferenciát. 

 Határon innen és határon túl címmel, első alkalommal rendezte meg a 
Nemzetiségek Összefogásának Napját a Pannon Kapu Kulturális Egyesület.  

 Lendván a turizmus világnapja alkalmából a Vinarium Lendava kilátótorony 6. 
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen vettünk részt. 

 
 Október 

 Erdélyben, Szépvízen egy kisebb delegáció képviselte a várost a 
Káposztavágás és Vásár rendezvényen.  

 Ellátogatott városunkba Andrej Čuš, a Szlovén Köztársaság 
Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztériumának államtitkára. 

 Lendván a Rábavidék és a Muravidék fejlesztésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozat aláírására került sor. 
 

 November 
 Lendva Község 25. ünnepe alkalmából megrendezett központi ünnepségre 

szóló meghívásnak tettünk eleget.  
 A 20. Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára 

került sor a Szlovén Kulturális és Információs Központban.  
 Részt vettünk a Businesspark Heiligenkreuz Gmbh. soron következő 

taggyűlésén.  
 Részt vettünk Felsőszölnökön az Országos Szlovén Önkormányzat 

meghívására részt vettem a Rába-vidéki és Muravidéki Közös 
Gazdaságfejlesztési Alaphoz kapcsolódó találkozón.  

 Bekapcsolódtunk a SI-HU PRO bilaterális koordinációs munkacsoport online 
találkozójába.  

  
 December 

 Pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alaphoz testvérvárosi kapcsolataink 
kulturális fejlesztése vonatkozásában.  

 
Fontos hangsúlyozni, hogy elsősorban az önkormányzat által koordinált, vagy szervezésében, 
részvételével illetve támogatásával megvalósuló külkapcsolati vonatkozású eseményekre, 
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megbeszélésekre építjük a beszámolónkat, de természetesen a hivatalos, protokoll 
kapcsolatokon túl intézményeink és a városban működő civil szervezetek is aktívan kiveszik 
részüket – ki-ki a saját területén – a kapcsolatok ápolásából.  
 
A 2022. évi tervek 
 
A „hagyományos” területeken túl (iskolák közötti kapcsolatok, sítáborok, szentgotthárdi 
sportolók külföldi versenyei, sportrendezvényeken való részvétel, stb.) mellett idén is több 
olyan esemény lesz, amelynek külkapcsolati vonatkozása van.  
 
Javaslatunkat az Önkormányzat 2022. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában 
dönteni szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi külkapcsolati 
tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
az Önkormányzat 2022. évi külkapcsolati tervét elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
        Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 
 
Szentgotthárd, 2020. február 10. 
 Huszár Gábor 
  polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
2022. évi külkapcsolati terve 

 
 
I. Testvérvárosi kapcsolataink ápolása 

 
Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. 
Célunk, hogy együttműködéseinkben az intézményeink, polgáraink, civil szervezeteink 
közötti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat már mindegyik élő testvérvárosi 
kapcsolatunknál elindult. Szükséges azonban az önkormányzati szintű kapcsolatok 
ápolásához az is, hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok énekkarok vagy a 
kézilabdázó diákjaink stb. – mindig elkísérje a Képviselő-testületünk legalább egy tagja is. 
Ugyanígy a meghívott külföldi partnerek fogadásánál fontos, hogy Önkormányzatunk 
képviselőjével is találkozzanak vendégeink.  
A terv megvalósítása csak a járványhelyzet kedvező alakulása, és a testvérvárosokban 
hatályos intézkedések figyelembevétele mellett lesz lehetséges! 
 
A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2022. évre: 
 

FOGADÁS 

Város Meghívott Felelős / 
partner 

Esemény Időpont Várható költség 

Szentgotthárd 

testvérvárosok 
(Szépvíz, 
Walldürn, 
Lendva) és 
Mogersdorf 

PKKE, 
Önkormányzat 
Szentgotthárd 

Város 
Vegyeskara 

Szentgotthárdi 
Történelmi Napok  

2022. 
július 29-

31. 
2.000.000,- 

KIUTAZÁS 

Város Felelős / partner Esemény Időpont Várható költség 

Walldürn Gotthárd-Therm Kft., PKKE, 
Önkormányzat 

Fény és 
virágfesztivál 

2022. 
május  

400.000,-  

Szépvíz Önkormányzat Káposztafesztivál 2022. 
október  500.000,-  

 
Várható költségek:  
 
 A Szentgotthárdi Történelmi Napokkal kapcsolatos költségek attól függnek, hogy 

hány testvérvárosi küldöttséget hívunk meg, de a korábbi évek tapasztalati azt 
mutatják, hogy a várható 1.000.000,- és 1.500.000,- Ft közé tehető. Ehhez a 
költséghez jön a szépvízi delegáció útiköltsége, de sem azt, sem szállásdíjukat ebbe 
nem számítjuk bele, ha a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesül.  
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 A walldürni kiutazáshoz az ajándékok árát kell kalkulálnunk, illetve egy kisbusz 
bérleti díját / tankolását. Erre nagyságrendileg 350-400.000,- Ft körüli összeggel 
számolhatunk. 

 
 A szépvízi látogatáshoz némi ajándékkal kell számolni, erre összesen max. 100.000,- 

Ft-tal kell kalkulálnunk. A kiutazás hivatali autóval / autókkal megoldható (a Hivatal 
költségvetése terhére), azonban ha kulturális csoportot is szeretnék vinni a 
Káposztafesztiválra, akkor egy kisbuszt még bérelnünk kell. Ennek költsége 400-
500.000,- Ft között mozog. Ez a költségtétel nem ekkora összegben, vagy egyáltalán 
nem jelentkezik abban az esetben, ha a Pannon Kapu Kulturális Egyesületen keresztül 
benyújtott pályázat – amely célja, hogy Szentgotthárd Város Vegyeskara fellépjen a 
fesztiválon – pozitív elbírálásban részesül.  
 
Meg kell jegyeznünk, hogy ha a fenti esetekben maximálisan számított összegekkel (a 
pályázati források nélkül) számolunk, akkor minimum kb. 1.500.000,- Ft-ot más 
forrásból kell biztosítanunk, hiszen a külkapcsolatokra biztosított keret 1.500.000,- Ft-
tal szerepel a költségvetésben.  

 
A tervet rugalmasan kell kezelnünk, partnereink aktivitása, programja és a 
koronavírus-járvány is befolyásolja a megvalósulást. A költségvetésben rendelkezésre 
álló 1.500.000,- Ft-os külkapcsolati keret a fenti kalkulációk alapján nem elegendő. 
Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ezek az év elején számolt 
összegek emelkedhetnek, de akár csökkenhetnek is annak függvényében, hogy hányan, 
hány napra ékeznek, elmarad-e egy látogatás stb. 
   

II. Határ menti kapcsolatok ápolása 
 

Tartani kell a kapcsolatot Szentgotthárd szlovén és osztrák szomszédjaival, azért, hogy 
további munkakapcsolatok is kialakuljanak ezekkel a településekkel. Különösen ilyenek 
Ausztriában Mogersdorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf; Szlovéniában Muraszombat, Grad, 
Lendva. A cél, hogy a kapcsolat továbbfejleszthető legyen, elsősorban a kultúra és az 
idegenforgalom irányába.  
 

FOGADÁS 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Szentgotthárd zarándokok 

PKKE, 
Önkormányzat, 

Keresztény 
Megmozdulásokért 

Egyesület Sztg. 

1Úton 
Nemzetközi 
Zarándoknap 

2022. augusztus 

 
III. Civil kapcsolatok 
 
Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a rendelkezésére álló 1.500.000,- 
Ft-os keretből gazdálkodhat (mely keretet azonban nem csak a külkapcsolatokra használhat 
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fel). Civil partnereinknek, intézményeinknek a rendezvényeket megelőzően kell a Bizottság 
felé kérelemmel fordulniuk a konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó 
tervezett költségvetését is be kell mutatniuk.  
A civil szervezetek 2022-ben a Civil Alapból is kérhetnek támogatást külkapcsolataik 
építésére illetve ápolására. 
 
IV. Határon átnyúló projektek 
 
A külkapcsolataink fejlesztéséhez hozzátartoznak a határon átnyúló, külföldi partnerekkel 
megvalósított pályázati projektek is. Az elmúlt időszakban is több ilyen projektben (AT-HU, 
SI-HU INTERREG) és együttműködésben (24 Város Szövetsége) volt Szentgotthárd 
együttműködő partner. A jövőben is ösztönözni kell az ilyen típusú kapcsolatok létrejöttét, 
illetve fenntartását. Ezen a területen a Szentgotthárd Város Önkormányzata alapító tagságával 
létrejött, határon átnyúló működési területű MURABA Európai Területi Társulásnak és az 
általa megvalósított nemzetközi projekteknek kiemelt szerepe van. 
 
Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2022. sz. határozatával fogadta el. 
 
Szentgotthárd, 2022. február 23.    
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Közös önkormányzati Hivatal 
2021. évi munkájáról 

 
BESZÁMOLÓ 

 
a Képviselő-testület 

2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Minden évben kötelező feladat beszámolni a hivatali munkáról. A 2021. évi munkáról az 
alább következő I. és II. fejezetben számolunk be. Az I. fejezet a hatósági munkán kívüli 
hivatali munkáról  a II. fejezet a hatósági feladatok ellátásáról szól. Átfogó, teljes képet kap az 
olvasó az éven át itt zajló folyamatokról. A hivatalban – mint mindenütt másutt az életben - 
2021-ben is a korábbi évben tapasztalt pandémia miatti problémákkal is meg kellett küzdeni. 
Az év első részében az otthonról végzett munkát vezettük be és az év első hónapjaiban ezt 
tettük kötelezővé. Egy irodában egy ember volt jelen, de adtunk annyi „szabadságot” is, hogy 
az egy irodában dolgozók beoszthatták a home office munkát úgy is, hogy délelőttös – 
délutános váltásban voltak otthon illetve a munkahelyen – hiszen bár az otthoni munka 
végzésének technikailag ugyan nem volt akadálya, de ha hirtelen kiderült, hogy egy dosszié 
mégis kellene ami már az  irattárba van letéve és elő kellene venni, akkor ezt mégsem lehetett 
otthonról végezni – így  aztán jó megoldás volt ehhez a fél nap otthon – fél nap bent de egy 
irodában egyszerre csak egy ember megoldás. A járványhelyzet őszi visszajövetelekor olyan 
rendszabályokat léptettünk életbe, hogy a lezárásokat, a kötelező teljes home office 
elrendelését el lehessen kerülni. Mivel a rendszabályokat mindenki a lehető legkomolyabban 
betartotta, így az év végi járványidőszakon nagyobb lezárás nélkül  tudtunk túljutni. 
 
Az év jelentős részében nem működhetett a testületi munka a normális mederben (testület 
nélkül hozhatott döntéseket a polgármester). Ez a testületi előkészítésben nem jelentett 
könnyebbséget, hiszen a döntésre váró ügyek száma nem lett kevesebb – ahhoz pedig, hogy a 
rendszer átlátható és követhető legyen azt a gyakorlatot követtük, hogy havonta két döntési 
időszakot határoztunk meg – vagyis az előterjesztések a hónap közepére és a hónap végére 
kellett, hogy elkészüljenek. Ez a hivatal szempontjából azt jelentette, hogy szinte 
folyamatosan írtuk az előterjesztéseket – emiatt nem lett egyszerűbb a munkának ez a része, 
viszont sikerült az ügyeket folyamatosan intézni.  
 
Az ügyfélfogadások kezdeti leállítása után az év nagy részében rendben megtartottuk az 
ügyfélfogadásokat is.  
 
Szerencsére a fluktuáció ebben az elmúlt évben sem volt jelentős – még a szerényebb bérezési 
lehetőségek ellenére sem. Az illetményalap testület általi eltérítése nagy segítség volt 2021-
ben.  
Folyamatosan, minden hónap első hétfőjén tartottunk megbeszélést Apátistvánfalva 
önkormámnyzati feladatairól Fodor Sánor Polgármesterrel és ugyancsak többnyire az első 
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hétfőn délután tartottuk a nagyvezetői értekzleteket  Szentgotthárd polgármestere, a jegyzői- – 
polgármesteri törzskar tagjai,  és a testületi ügyintéző részvételével. Minden nap déli 12-kor 
vezetői megbeszélés van a jegyzői irodában a jegyző- és hétfőn a Városüzemeltetési vezető, 
kedden az önkormányzati és térségi erőforrások vezetője, szerdán a hatósági és koordinációs 
ügyek vezetője, csütörtökön a pénzügyi vezető között.  
Minden csütörtökön reggel közterületekkel kapcsolatos egyeztetés van a jegyzői irodában a 
városüzemeltetési illetékes ügyintézője, a SZET Szentgotthárdi Kft vezetője és a közterület – 
felügyelők között, minden hónapban tartunk pályázati megbeszélést valamennyi pályázati 
ügyintéző részvételével, kontrollrendszeres meg beszélést az intézményvezetőkkel, 
informatikai megbeszélést, beszámol a Pannon Kapu Kult. Egyesület és a Muraba ETT., 
kéthavonta van egyeztetést a közétkeztetés ügyében a szolgáltató, az intézményvezetők és az 
hivatal képviselői között és félévente a háziorvosokkal. Ezen túlmenően meghatározott időben 
kontrollmegbeszélés van a Városüzemeltetés és a SZET Szentgotthárdi Kft között és még 
nagyon sok eseti egyeztetés is történik. A kontrollt és a folyamatos párbeszédet nagyon 
fontosnak és nagyon hatékonynak tartjuk.  
 
 

I. 
A HIVATALI MUNKA 2021-BEN 

 
HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 
A hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó két csoportban 2021-ben több személyi változás 
is történt. Január végén nyugdíjba vonult az anyakönyvvezető, helyére az addig a 
kereskedelmi ügyintézői munkakörben dolgozó kolléganő került, tőle pedig a kereskedelmi 
ügyeket az addig az adócsoportban dolgozó egyik kolléganő vette át. A testületi ügyintéző 
októberben vonult nyugdíjba, de már július végétől nem dolgozott, így már akkor átvette tőle 
a munkakört az addig az adócsoportban dolgozó másik kolléganő. Így továbbra is az 
Igazgatási csoport 4 ügyintézővel (anyakönyvvezető, kereskedelmi ügyintéző, igazgatási 
ügyintéző, szociálpolitikai ügyintéző), a Testületi és adminisztrációs csoport pedig 1 
ügyintézővel (testületi ügyintéző) és 2 ügykezelővel (iktató, adminisztrátor) működött. 
 
A testületi ügyintéző látta el januárban a települési önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzatok képviselő-testületei tagjainak vagyonnyilatkozatával kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat. 
 
Februárban került sor a Szentgotthárdért Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztújítására. Az 
ezzel kapcsolatos előkészítő és adminisztrációs feladatokat, valamint a változások 
törvényszék általi bejegyeztetését intéztük. 
 
Mint minden évben, 2021 áprilisában is elkészítettük a Szentgotthárd közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen elkészítettük, majd polgármester úr 
jóváhagyása után májusban megküldtük a gyámhatóságnak. 
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Májusban a SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötöttünk megállapodást a 2021. évi 
kényszerkaszálások elvégzésére. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Zöld Szentgotthárd cím 
alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
alapján, mint minden évben, 2021-ben is kiírásra kerül a Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére a 
pályázat. Tavaly két oklevél is gazdára lelt. 
 
Hirdetményi úton közölt döntések kifüggesztése, majd a hirdetőtábláról történt levételt 
követően záradékolva visszaküldése a bíróságnak, rendőrségnek, végrehajtónak vagy éppen a 
vadásztársaságoknak is feladatunk volt. 
 
Az adminisztratív feladatok között, melyeket ellátunk, szerepel az iktatás, irattározás, 
postakönyvírás, a központi e-mail címre és a hivatali kapukra érkező küldemények kezelése, a 
szentgotthárdi és az apátistvánfalvai képviselő-testület, a szentgotthárdi képviselő-testület 
állandó bizottságai, a közbeszerzési bizottság, a társadalmi bizottság, a társulási tanács és a 
nemzetiségi önkormányzatok (egy Apátistvánfalván, kettő Szentgotthárdon) 
jegyzőkönyveinek és határozati kivonatainak elkészítése, a rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalása, mindezek feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárra – 2021 áprilisától már az integrált 
jogalkotási rendszer LocLex nevű rendeletszerkesztő alrendszerének alkalmazásával. 
 
Bár 2021-ben csak júniustól lehetett képviselő-testületi üléseket tartani, így is 9 képviselő-
testületi ülés és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági ülések előkészítésében és lebonyolításában 
vettünk részt Szentgotthárdon, ebből 3 rendkivüli ülés volt. 6 képviselő-testületi ülés 
közmeghallgatással együtt volt megtartva. Ezen kívül polgármester úr június 15-ig 17 
alkalommal hozott döntéseket, melyek előkészítésében és utómunkálataiban kellett részt 
vennünk. 
 
Tavaly, június 15-ig polgármester úr Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hatáskörében eljárva 10 önkormányzati rendeletet és 104 határozatot hozott. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniustól 9 rendeletet alkotott 
és 130 határozatot fogadott el (ezek közül 17 zárt ülésen hozott határozat volt). Minden 
testületi ülés, illetve képviselő-testületi hatáskörben meghozott polgármesteri döntés után az 
Önkormányzati Értesítőben hirdettük ki az elfogadott rendeleteket (11 db Értesítő), illetve 
tettük közzé az elfogadott határozatokat (24 db Értesítő). 
A szentgotthárdi képviselő-testület feladatkörében eljárva polgármester úr tavaly februárban 
új rendeletet alkotott az éves költségvetésről, áprilisban az előző évi zárszámadásról, 
májusban pedig a szentgotthárdi újszülött gyermekek számára biztosítható természetbeni 
támogatásról. A szentgotthárdi képviselő-testület tavaly októberben új gyermekvédelmi 
rendeletet fogadott el. Ezeken kívül módosító rendeletek elfogadása történt. 
 
Apátistvánfalván polgármester úr június 15-ig 11 alkalommal hozott döntéseket, melyek 
előkészítésében részt vettünk. Polgármester úr a képviselő-testület hatáskörében eljárva 6 
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rendeletet és 29 határozatot hozott. A képviselő-testület júliustól 5 ülésen 3 önkormányzati 
rendeletet fogadott el és 36 határozatot hozott. 
Az apátistvánfalvai képviselő-testület feladatkörében eljárva polgármester úr februárban új 
rendeletet alkotott az éves költségvetésről, áprilisban pedig az előző évi zárszámadásról. A 
képviselő-testület októberben új gyermekvédelmi rendeletet alkotott. Ezeken kívül csak 
módosító rendeletek elfogadása történt. 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-én 
közmeghallgatást tartott, melynek jegyzőkönyvezési feladatait szintén adminisztrátorunk látta 
el. 
 
Mindez mindkét önkormányzat esetében csaknem ugyanannyi megírt előterjesztést is jelent, 
mint ahány határozat és rendelet született. A testületi ülések jegyzőkönyvezése, határozati 
kivonatolása és az elfogadott rendeletek kihirdetése, a rendeletek módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalása, az előterjesztések, rendeletek és határozatok Kormányhivatal felé 
történő megküldése is a Testületi és adminisztrációs csoportunk két tagjának (testületi 
ügyintéző és adminisztrátor) a feladata. Itt jegyezzük meg, hogy a csoport harmadik tagja, az 
iktató, az önkormányzati társulás ülésein látta el a jegyzőkönyvvezetői feladatokat. 
 
A szentgotthárdi ügyekkel párhuzamosan Apátistvánfalva számos ügyét és ügyiratkezelési 
feladatait is intéztük. Általában minden hónap első hétfőjén tartottunk megbeszélést Fodor 
Sándor polgármester úr részvételével a község ügyeiről. A határozatok, rendeletek, hírek, 
tájékoztatók apátistvánfalvai honlapon való megjelentetése is a feladataink közé tartozott. 
 
Ügyiratstatisztika: 
 

Ügyirat statisztika 2021.01.01 – 2021.12.31.  
Szentgotthárd 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 
Jegyző és közvetlen 
irányítása alatt 145 905 

Hatósági és 
koordinációs 1.195 3.762 

Önkormányzati és 
térségi erőforrások 183 1.634 

Pénzügy 3.655 9.176 

Városüzemeltetés 799 2.863 

Összesen 5.977 18.340 
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Ügyirat statisztika 2021.01.01 – 2021.12.31. 
Apátistvánfalva 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 
Jegyző és közvetlen 
irányítása alatt 28 180 

Hatósági és 
koordinációs 130 168 

Önkormányzati és 
térségi erőforrások 13 60 

Pénzügy 235 792 

Városüzemeltetés 76 204 

Összesen 482 1.404 

 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 
     Az iroda 2021-ben is ellátta az Önkormányzat és az Önkormányzati Társulás 
intézményeiben a szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó előterjesztések, rendelet-
tervezetek, megállapodások, koncepciók illetve egyéb dokumentumok (alapító okiratok, 
szervezeti- és működési szabályzatok, szakmai programok, munkatervek, megállapodások, 
térítési díjak megállapítása, stb.) elő- vagy elkészítéséről gondoskodott. Az elmúlt évben 20 
ilyen tárgyú előterjesztés készült csak a szentgotthárdi képviselő-testületnek. Az intézmények 
fenntartásával kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokat (óvodai beíratás, kérelmek, 
egyeztetések, szerződéskötések, működési engedélymódosítás, stb.) is elláttuk, illetve az 
intézményi ügyintéző folyamatosan tartotta a kapcsolatot az intézményvezetőkkel. A Közös 
Önkormányzati Hivatal és az intézmények törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatait 
is intéztük. (2021-ben közel 20 alkalommal nyújtottunk be a Kincstár részére törzskönyvi 
adatmódosítást.) Jegyzői adatszolgáltatás keretében a KIR rendszerbe történő adatjelentéseket 
is elláttuk (HH-HHH jelentés, intézményi körzethatárok, óvodalátogatási kötelezettség alóli 
felmentés). 
     További folyamatos teendőt jelentett az Önkormányzat és Önkormányzati Társulás és 
intézményeinek beszerzési teendőinek ellátásában való közreműködés, a folyamatos ágazati 
adatszolgáltatások biztosítása, az intézmények vonatkozásában az e-képviselői feladatok 
ellátása a központi elektronikus adatszolgáltatási rendszerekben. 
     A Városi Gondozási Központ 8 szolgáltatása, a Család- és Gyermekjóléti Központ 2 
szolgáltatása, a Tótágas Bölcsőde bölcsődei ellátása tekintetében továbbra is havonta jelentést 
készítünk az NRSZH TEVADMIN rendszerében. Emellett a szolgáltatásokról összesítő 
jelentést is kell készítenünk. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati 
Igazgatósága részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról évente egy alkalommal 
beszámolót küldünk és a kapott támogatással elszámolunk. 
     Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás, továbbá a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum intézménye látja el. Mindkettő intézménnyel folyamatos volt 
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évközben a kapcsolattartás, minden hónapban legalább egy alkalommal személyes egyeztetés 
keretében is átbeszéljük az Egyesület / az intézmény tevékenységét, de ennél jóval gyakoribb, 
napi szintű a kapcsolattartás és az ügyek egyeztetése, a fenntartói segítségnyújtás. 
     A tavalyi évben a vírushelyzet miatt egy intézményünkben sem kellett már a teljes bezárást 
alkalmazni, de szigorításokra több alkalommal is sor került. Az intézmények mindent 
megtettek, hogy szolgáltatást igénybe vevők minél biztonságosabban tudják látogatni az 
intézményeket. 
     2021-ben az ún. „negyedéves kontroll” megbeszélések mellett - ahol az önkormányzat és 
a társulás által fenntartott intézmények képviselői, illetve az önkormányzat-hivatal képviselői 
kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott intézményt érintően, havonta pénzügyi-szakmai 
kiskontrollt is tartottunk, ahol az éppen aktuális havi teendőket, rendkívüli feladatokat 
beszéltük át az intézményvezetővel és a pénzügyi iroda munkatársaival. 
     A közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az étkezést biztosító intézmények 
képviselőivel kéthavonta konzultációt megtartottuk a tavalyi évben is. Az egyeztetésen 
mindhárom fél képviselői (megbízó önkormányzat, szolgáltató JustFood Kft. és az 
intézmények képviselői) elmondhatták tapasztalataikat, kérésüket. 
     Elláttuk mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat (előterjesztések, hirdetés, elbírálás előkészítése, szerződéskötések, 
kapcsolattartás az érintett pályázókkal, BURSA Támogatáskezelővel stb.) 2021-ben 
felülvizsgáltuk a Széll Kálmán ösztöndíj pályázattal kapcsolatos rendeletet, a szükséges 
változtatásokat, pontosításokat átvezettük. A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz 2021-ben is 
csatlakozott az Önkormányzat, az elmúlt évben 7 pályázó nyújtotta be pályázatát, így minden 
pályázó ösztöndíjban részesül. 
     Kidolgoztuk a babautalvány támogatás rendszerét és gondoskodunk annak működtetéséről. 
2021-ben közel 50 kisbaba részesült az új kezdeményezésben, ennek az ügyviteli dolgait a 
sport és ifjúsági ügyintéző koordinálta. A „Babautalvány” elnevezésű program 2022. évben 
is folytatódik, immáron 20.000,- Ft értékű utalvánnyal. 
     A felnőtt fogászati háziorvosi körzetekben gondoskodtunk a fogorvosok által igényelt 
karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről (fogászati kezelőegységek garanciális és egyéb 
javításait, a fogászati kezelőegységek alkatrészeinek szükséges cseréjét stb.). Az ÁNTSZ, a 
MÁK és az NEAK számára folyamatos és szükséges adatszolgáltatást biztosítottuk. A 
háziorvosokkal félévente személyesen is összeültünk ás átbeszéltük a tapasztalatokat, 
teendőket. 2021. évben is a Morrow Medical Zrt. látta el a hétközi-és hétvégi ügyeletet 
Szentgotthárdon és a térségben, több egyeztetés is zajlott, a szolgáltatási szerződés is 
módosításra került tavaly. 
     A 2021. évben ismét átadtuk a városi kitüntetéseket, amelyekkel kapcsolatos teendőket 
szintén az iroda végzett. A járványhelyzet miatt a tavalyi évben családias hangulatban, csupán 
a kitüntetettek és kísérőik, valamint az intézményvezetők részvételével került sor a 
pedagógusnapi városi ünnepségre, amelynek keretében a jubiláló pedagógusokat és a 
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díjban" részesülőket köszöntötték.  A Magyar Kultúra Napját 
a tavalyi évben is online formában tudtuk csak megtartani, ezen a napon Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Facebook emlékeztünk meg erről egy online módon összeállított 
műsorral. A Semmelweis napi ünnepséget is szűk körben szerveztük meg, az 
intézményvezetők, háziorvosok, fogorvosok, valamint a kitüntettettek és családtagjaik 
részvételével. Az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tavalyi programjában: 
kiállítás, filmvetítés, ökumenikus szertartás és koszorúzás szerepelt. 
     A nyári nyitással megindultak az épületlátogatások is, folyamatosan nő a városba látogató 
csoportok száma, akik érdeklődnek az egykori kolostorépületet és a templom története iránt. 
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Előzetes bejelentésre, de akár ad hoc módon is biztosítunk számukra épületvezetést, ha 
lehetőség van rá, akkor a Plébániával egyeztetve a templomban is. Tavaly – még a 
járványhelyzet ellenére is – több mint 450 fő látogatott el a kolostorépületbe. Óvodás 
csoportok és helytörténeti óra keretében általános iskolai osztályok is megismerkedhettek a 
barokk épületegyüttes és a város történetével.   
     Az elmúlt években a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a 
szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket támogató 
alap jelentős változásokon ment keresztül, új pályázati, hiánypótlási és elszámoló rendszert 
vezettünk be, amely sikeresnek bizonyult. A civil szervezetek kérhetnek segítséget a 
pályázatokkal kapcsolatban, a civil referens rendelkezésre áll e téren is. A járványhelyzet a 
támogatások felhasználását jelentősen befolyásolta, de igyekeztünk rugalmasan kezelni a 
változásokat. Emellett pedig a polgármesteri keret kezelése és az ehhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok is folyamatosak voltak az év folyamán.  
     Továbbra is segítjük az önkormányzati újság megjelenését, amely a témafelvetéseken túl 
aktív közreműködést, jelentős mennyiségű tudósítás megírását is jelenti. Kapcsolatot tartunk a 
főszerkesztővel, a tördelővel és a terjesztőkkel is, előkészítettük a szükséges 
szerződésmódosításokat, folyamatosan egyeztetjük a terjesztéssel kapcsolatos panaszokat, stb. 
     A hivatali és önkormányzati honlap feltöltése folyamatos, komplex feladat. Igyekszünk 
minden fontos, közérdekű információt megosztani a lakossággal. Önkormányzat közösségi 
(Facebook) oldalunkat is egyre többen követik. Rendkívül népszerűek a fejlesztéseket 
bemutató posztok, illetve a város működéséhez kapcsolódó tudósítások. A sajtóval való 
kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen küldünk ki sajtóközleményeket az egyes 
eseményekkel, pályázati fejlesztésekkel és a testületi ülésekkel kapcsolatban is. Az elmúlt 
évben is több beruházásunk megvalósult – ezeket a pályázatok között részletezzük –, 
amelyekhez kapcsolódóan jó néhány aláíró-átadó eseményt is szerveztünk, arról hírt adtunk, 
online polgármesteri órákat tartottunk. 
     A Hivatal informatikai teendőinek koordinálására havonta megbeszéléseket tartunk a 
feladatok ellátásával megbízott rendszergazdával, ellátjuk a hivatal oldaláról felmerülő 
feladatokat. Az elmúlt évben hozzáláttunk egy városi applikáció, a CityApp Szentgotthárd 
kialakításához. A rendszer adatokkal, információkkal való feltöltése megtörtént, a tesztelés a 
beszámoló írásakor még folyamatban van. A cél, hogy egy olyan applikáció álljon 
rendelkezésre, amely a városlakók és a hozzánk látogatók igényeit is kielégítik.  
     Testvérvárosi kapcsolatainkat lehetőség szerint igyekszünk ápolni, Lendvával, 
Walldürnnel és Szépvízzel a legszorosabb az együttműködésünk. A tavalyi évben nem készült 
külkapcsolati terv, hiszen a járványhelyzet miatt érdemi információkkal nem rendelkeztünk az 
év elején. A kapcsolatok ápolására pályázatokat is nyújtottunk be még (testvérváros, IV. 
Károly), ezeket a tavalyi évben meg is tudtuk valósítani. A külkapcsolatok vonatkozásában 
részletes beszámolót állítottunk össze a „Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi 
külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai” című előterjesztésben. 
     Új és fontos feladatot jelentett a tavalyi év második felében a Boldog Brenner János 
életét bemutató tévéfilmsorozat előkészületeinek segítése. Sokrétű az együttműködés a 
stábbal - mivel a filmsorozatot túlnyomó többségben Szentgotthárdon és térségében forgatják, 
az ehhez kapcsolódó feladataink sem kevesek. Tavaly többnyire a helyszínek kiválasztása, 
felkeresése, kontaktok felkutatása (ez több hetes, hónapos folyamat volt, rengeteg telefonnal, 
személyes megkereséssel), a fontosabb helyszínek alaprajzának beszerzése, a kiválasztott 
helyszínek több körös bejárása, helyi statiszták szerzése stb. zajlott. 
     A sportesemények terén a járványügyi helyzet továbbra is nehezítette a nagyobb méretű 
sportesemények megvalósítását. Így ebben az évben kisebb, elsődlegesen iskolai, 
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diákolimpiai rendezvényeket szerveztünk. A versenysport események a járványügyi 
intézkedések mellett folyamatosan zajlottak (edzések, bajnoki fordulók), amiben a sport- és 
ifjúsági referens is közreműködött. Egyéb teendői között említhetjük – többek között - a 
városi sportvezetőkkel és sportolókkal történő folyamatos kapcsolattartást, munkájuk 
segítését, a sporttal kapcsolatos előterjesztések elkészítését, a sportbüfé bérbeadás folyamatos 
intézését és az önkormányzati sporttámogatások, ezek között a TAO önrész támogatások 
szétosztásának előkészítését és a szerződéskötéseket, kontrollt is. Továbbá a helyi oktatási 
intézmények sporttal kapcsolatos teendőinek segítését. 2021. évben az új multifunkciós 
sportcsarnok projekt befejezése, a működés előkészítése, a kézilabda klub működtetésében 
való közreműködés szinte napi szintű munkát jelentettek. 
     A pályázati forrásból beszerezett kültéri LED fal működésével, közérdekű információk 
megjelentetésével és hirdetésszervezésével kapcsolatos teendőket is elláttuk. 
     A műfüves pálya bérbeadása szintén a sportreferens feladatai közé tartozik, ő tartja a 
kapcsolatot a bérlő csapatokkal, teljes körűen intézi az adminisztrációt, foglalásokat, 
szerződéskötéseket és a bérléssel kapcsolatos egyéb teendőket. Sajnos a járványhelyzet a 
bérbeadást is nagyban nehezítette, mivel nem érkeztek külföldi csapatok, valamint a 
szállodában sem szálltak meg ilyen céllal csapatok. Az előzetes foglalások alapján, 
amennyiben a járványhelyzet nem fordul ismét negatív irányba, idén ismét nő a pálya 
foglaltsága. Továbbra is nagy segítség a környékbeli klubok számára, a megadott órakeretben 
térítésmentes használat (Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE illetve a Máriaújfalu SE).  
     Az Ifjúsági Tanács a 2021-es évben is korlátozva tudta ellátni feladatait, az online ülések 
mellett azonban már voltak személyes jelenléttel megtartott ülések is. A tanács 2021. évben 
megszervezte az I. Szentgotthárdi Ifjúságügyi Kerekasztal c. programot, ahol a helyi és térségi 
ifjúsággal foglalkozó szereplők tanácskozhattak a korosztályt érintő ügyekben. A 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot állított össze és nyújtott be az 
Erzsébet Ifjúsági Alap által kiírt "Szakmai/módszertani tanácsadási program települési szintű 
ifjúsági stratégiai dokumentumok elkészítéséhez" című felhívásra, a sikeres pályázatnak 
köszönhetően egy hasznos anyaggal bővül városunk, amit ifjúsági területen lehet majd 
hasznosítani. 
     A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és az iskolák csatlakoztak a 2021. évi „Te 
Szedd” országos szemétszedési akcióhoz, az eseménnyel kapcsolatos regisztrációs teendőket, 
illetve operatív dolgokat szintén az iroda munkatársai végezték el. 
     A Hivatal ellátta az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait is. A 
Társulás a továbbra is több szentgotthárdi intézmény fenntartó és felügyeleti szerve. A Tanács 
munkáját is befolyásolta a tavalyi évben a koronavírus-járvány, a döntések egy részét az elnök 
hozta meg a veszélyhelyzet fennállása alatt. Több intézmény fenntartójaként elsősorban azok 
működtetése és az ahhoz tartozó feladatellátás tette ki a munka legnagyobb részét. A Társulás 
nyílt üléseinek előterjesztései és határozatai a Hivatal oldalán elérhetők. Lásd: külön 
beszámoló a legutóbbi testületi ülésen.  
     A titkársági feladatokhoz tartozott a Polgármester munkájának segítése, az 
önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos szakmai 
ügyek intézése és elszámolásának bonyolítása; a hivatal központi elérhetőségein folyamatos 
rendelkezésre állás és információszolgáltatás, belső és külső megbeszélések szervezése, 
fogadóórák szervezése, reprezentációs feladatok ellátása a hivatali gépjárművekkel 
kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők ellátása, a gépjárművek üzemeltetéséből 
adódó feladatok ellátása, megrendelők megírása, stb.  Mindez értelemszerűen folyamatosan 
adott feladatokat az elmúlt évben is.  
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Több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyek nehezen 
besorolhatók a fenti kategóriákba vagy amellyel a Polgármester vagy más hivatali és egyéb 
szervezet segítségére voltunk, ezeket azonban LEHETETLEN EGY ILYEN BESZÁMOLÓBAN 
ÖSSZEFOGLALNI, csak néhány példa: a járványhelyzettel összefüggő tevékenységektől 
(felhívások, videós bejelentkezések, fertőtlenítőszer beszerzések, stb.) a mozi vetítéstechnikai 
karbantartásával kapcsolatos feladatokig, az intézményi tulajdonosi hozzájárulásoktól az 
önkormányzati szerződések feltöltéséig. Az intézmények számára biztosított 
adományozásoktól az intézményvezetők minősítéséig, a védőnői finanszírozás rendszerével 
kapcsolatos ügyek intézéséig, a tájházzá nyilvánítás lépéseinek koordinálásáig. A fejlesztési 
elképzelések koordinálásától a Baptista Szeretetmisszióval kapcsolatos szerződések 
előkészítéséig, a ciszter tanösvény kivitelezés tartalmi koordinációjától a Csákányi László 
kiállítás elkészítéséig. Az Időutazó Múzeum pl. liftbeüzemeltetésétől a „Szentgotthárd 2030” 
Program összeállításáig, az 1950-es években történt jugoszláviai kémkedési ügyeknek 
farkasfai összefüggéseinek kutatására irányuló kezdeményezés segítésétől az épületekre 
kerülő információs táblák és hivatali kiállítás összeállításának koordinálásáig. A támogató 
szolgáltatások működési feltételeinek javítása céljából kiírt felhívásra benyújtott támogatási 
kérelem összeállításától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás új technikai 
eszközrendszerének komplex cseréjéig, a Pável Ágoston Múzeum kisfilmjének 
elkészíttetésének és hozzá kapcsolódó nyereményjáték lebonyolításának intézésétől a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum pótszabadság megállapodás előkészítéséig. A SZEOB 
gondnok foglalkoztatásra irányiló megállapodás előkészítésétől a Pável Ágoston Múzeum 
klímatizálásának ügyezéséig, a mozi vetítéstechnikai képalkotó elemének külföldön történő 
tisztítása elvégeztetésétől  a Pannon Egyetem és a III. Béla szakképző iskola közti 
megállapodás előkészítésében való közreműködésig. A TÖOSZ – OTP program segítésétől a 
tekepálya üzemeltetési szerződés módosításáig, a Weöres Sándor Színházzal történő 
együttműködés előkészítésétől a Kozma Ferenc Historia Domus könyv komplex kiadásának 
(pályázat, kivitelezésre szerződések, átadó, nyilvántartás, stb.) intézéséig. A járási hivatal 
épülethasználati szerződés módosításától a Tematikus napok a moziban rendezvénysorozat 
megszervezéséig, Mathiasz Artúr sírfelújításáról való gondoskodástól az Időutazó Múzeum 
arculatának kialakításáig. Az önkormányzat közbeszerzési / beszerzési feladataival 
kapcsolatos teljes adminisztrációtól a művészetoktatás elhelyezésére irányuló önkormányzati 
támogatás ügyezéséig, az önkormányzati árusító faházak bérleti ügyeinek kezelésétől a Szabó 
Miklós zongoraszállításig. A mozi működtetésének támogatási kérelem NKI számára történő 
összeállítása és lebonyolításának koordinációjától Csuk Ferenc, városunk díszpolgárának 80. 
születésnapjáról való megemlékezésig, a „Brenner János Emlékezete Program” projekt 
összeállításában való közreműködéstől a ciszter könyvtár helyreállítása aktualizált költségterv 
elkészítéséig, a templomtér felújításának előkészítésétől a Vízi Vándor Tábor működésének 
támogatásához beszerzett vízi sport eszközök üzemeltetésének rendezéséig. A kézilabda klub 
és az önkormányzat közötti  tartozásátvállalás ügyezésétől a IV. Károly emléktábla 
vasútállomásra elhelyezéséig és átadásáig, a Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit 
Kft létrehozásához és bejegyzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásától a csörötneki 
minibölcsőde SZEOB intézménybe történő integrálásáig. A kiadványok előszavának 
megírásától a hivatali események megszervezéséig, megyei kiadványokba történő anyag 
összeállítástól a jegyző helyettesítéséig, a kapcsolódó valamennyi előterjesztés elkészítésétől 
a nem kevés számú egyeztetések szervezéséig, az azokon való részvételig bezárólag, stb. stb. 
stb. 
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PÁLYÁZATOK 
 
     A mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott projektek 
megvalósítása is komoly munkát jelentett az elmúlt évben. Ezen felül fontos része a napi 
munkának a már lezárt projektek nyomon követése is sok esetben, ugyanis a fenntartási 
időszak alatt a Támogatáskezelő részéről folyamatos az adatszolgáltatás igénylése a már sok 
éve lezárt pályázatok esetében is. Ugyanígy a régebben megvalósult pályázatok 
megvalósulásának helyszíni és egyéb ellenőrzése is bőven ad munkát napjainkban is, ezért 
ezeket is minden esetben pontos és részletes előkészítés előzi meg. Több esetben pályázatot 
nem nyújthattunk be végül (a pályázat nem jelent meg vagy nem olyan feltételekkel, a 
pályázó szervezet nem tudott regisztrálni, stb.), de az előkészítésbe így is jelentős munkát 
kellett fektetni. 
     Számos pályázatot állított össze az Önkormányzat az elmúlt időszakban, az ezekkel járó 
sokrétegű munka részletes bemutatásától azonban eltekintünk és csak felsorolás jelleggel 
említjük meg őket a beszámoló végén. Mind a városüzemeltetési iroda, mind pénzügyi 
iroda a saját területén messzemenőkig közreműködött a pályázati projektek 
összeállításában és megvalósulásában, de a Polgármester úr, a Jegyző úr és a városi 
Főépítész úr is a nélkülözhetetlen közreműködők körbe sorolható. Mivel a munka több 
szakterületet érint (műszaki, városüzemeltetési, pénzügyi, pályázatírói, stb.), annak 
koordinálására pályázati megbeszéléseket tartunk az érintett kollegák részvételével. 
     Fontos kiemelni, hogy nem csupán Szentgotthárd, hanem Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat részére is a Hivatal nyújt be és valósít meg pályázati projekteket.  
 
     A táblázat nem tartalmazza azokat a pályázatokat, amelyek előkészítése már a tavalyi 
évben elkezdődött, ezek között jó néhány TOP Plusz „nagyprojekttel”. 
 

 
PÁLYÁZATI PROJEKTEK 2021 

 

PROJEKT PROJEKT 
SZÁMA / 

TÁMOGATÓ 

TARTALMA PROJEKT 
KÖLTSÉGVETÉSE 

A Szentgotthárdi Ipari 
Park 
alapinfrastruktúráján
ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-
00003 

Ipari park II. ütem területén: 
- járda kiépítése 
- autóbuszöblök és 
buszforduló kiépítése 
Új iparterület kialakítása, III. 
ütem: 
- közlekedési infrastruktúra 
(út) kiépítése 
- közművesítés (víz, csatorna, 
áram, közvilágítás) 
A projekt tevékenységek 
megvalósultak, a lezárás és az 

478.000.000,- Ft 
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engedélyeztetés folyamatban. 
Kerthelyiség felújítása VP6-19.2.1.-68-

4-17 
Egykori Művelődésház 
kerthelyiségének felújítása. 
Régi szaletlis beülők és sétány 
visszaállítása. 2021-ben 
valósult meg a teljes 
kivitelezés. Elszámolás a 2022-
es év feladata. 

Projekt teljes 
költsége: 
19.145.662,- Ft 
 

Szentgotthárdi csata - 
Vasvári béke 

VP – Leader – 
Térségek közti 
együttműködés 

mobilszínpad beszerzése + új, 
innovatív társasjáték 
kialakítása a szentgotthárdi 
csatához kapcsolódóan + csata 
könyv, stb. 2021-ben 
elkészültek a társasjátékok is. 

22.967.669,- Ft 
(6.622.669,- Ft a 
Szentgotthárdra eső 
rész) 

Mozi felújítása 
 

VP6-19.2.1.-68-
3-17 

2 db kültéri és 1 db beltéri ajtó 
cseréje + Filmklub számára 
filmek beszerzése 500.000,- Ft 
értékben. 2021-ben 
megvalósult pályázat, 
elszámolás 2022-ben. 

2.828.700,- Ft 

Kemping fejlesztés II. 
ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

Alpokalja Kemping fejlesztésének 
II. üteme. A megvalósítás és az 
elszámolás is 2021-ben történt 
meg. 

23 689 437,- Ft 

Testvér települési 
programok és 
együttműködések: 
Szépvíz-Szentgotthárd 

TTP-KP-1-
2020/1-000415 

Közös kultúra, közös érték - 
Szentgotthárd és Szépvíz 
kulturális kapcsolatának 
erősítése 

1.800.000, - Ft 
 

Fenntartható 
kerékpárforgalmi 
fejlesztés 
Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-
VS1-2016-00011 

Kossuth L. u. és Kethelyi út 
kerépársáv építése 

316.844.330,- Ft 

HUNGARIKUM 2020. Agrár- 
minisztérium 

Az épített környezet értékei 
Szentgotthárdon 

3.990.430,- Ft 

HUNGARIKUM 2021. Agrár-
minisztérium 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és állandó 
kiállítás készül, a jellegzetes 
épületeinkre információs táblák 
kerülnek. 

4.000.000,- Ft 

Apátistvánfalva- 
Egyedi 
szennyvízelvezetés 

VP-7.2.1.2-16 
Vidékfejlesztési 
Program 

Egyedi szennyvízelvezető 
berendezések telepítése 52 
ingatlanon 

108.006.766,- Ft 

A Múzeum klíma 
rendszerének kiépítése 

Kubinyi Ágoston 
Program 2020 
Emberi Erőforrás 

Minisztériuma 

A Múzeum hűtő-fűtő 
rendszerének kialakítása. 

3.500.000,- Ft 
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Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 
2020. – KOLOSTOR 
ABLAKOK 
FELÚJÍTÁSA II. 
ÜTEM 

Belügyminisztériu
m 

Kolostorépület déli és nyugati 
homlokzatán, valamint belső 
udvarán található 54 db ablak, 8 
db toronyablak felújítása és 
hőszigetelése 

34.118.793,- Ft 
(50 %-os 
támogatással) 

TOP Társadalmi és 
környezeti szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum az 
egykori ciszter 
udvarházban 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Regionális 
Fejlesztési 
Programokért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 

Időutazó múzeum kialakítása az 
egykori ciszter udvarház 
átalakításával 

312.098.737,- Ft 

Ciszter tanösvény 
kialakítása és a 
várkerti játszótér 
kalandparkká történő 
továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-
2-17 Térségi 
turisztikai 
attrakció 
fejlesztés 

A „Ciszterek mindennapjai 
tanösvény” 5 + 2 db állomást 
tartalmaz a kolostort körülölelő 
várkertben, a műemléki 
környezethez illeszkedő 
megjelenésű információs 
felületekkel, valamint a már 
meglévő játszótér 
továbbfejlesztése egy 
kombinált játszóvári elemmel. 

19.348.430,- Ft 

A Színház szociális 
blokkjainak felújítása, 
valamint 
hangtechnikai 
eszközök beszerzése 

VP6-19.2.1.-68-
3-17 
Élhető vidékért- 
Települések 
közösségi célú 
fejlesztése 

Pályázó a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület, a 
pályázati anyag teljes 
előkészítését a Hivatal 
pályázati osztálya végezte el. 

6.139.434,- Ft 

Hársas-tó 
horgászturisztikai 
fejlesztése 
 

TOP-1.2.1-15 
 

Pályázó a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége, de az 
előkészítésben a Hivatal 
pályázati osztálya is részt vett. 

36.347.700,- Ft 

Szentgotthárdi 
SPORTCSARNOK 
fejlesztésének befejező 
munkálatai 

Belügyminisztér
ium 1004/2019. 
(I.18.) 
Korm.hat. 

A Kedvezményezett a 
Szentgotthárdi Kézilabda Klub, 
azonban a megvalósítás során a 
Hivatal teljes mértékben 
közreműködik. 

150.000.000,- Ft 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 
férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-
VS1-2019-
00012 

Csoportszoba kialakítása, új 
tornaszoba építése, udvar 
felújítása, parkolóhelyek 
kialakítása, eszközbeszerzés. 

199.912.151,- Ft 
 

Tisztítsuk meg az 
Országot projekt 

Belügyminisztér
ium 1598/2020. 

Illegális hulladéklerakók 
felszámolása Farkasfa területén 

2.934.843,- Ft 
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(IX. 21.) Korm 
rendelet 

Magyar Falu Program 
Orvosi eszközök 
beszerzése 
(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks
ég Magyar Falu 
Program 

Orvosi eszközök beszerzése a 
háziorvosi és védőnői 
feladatok hatékonyabb 
ellátásához 

2.911.397,- Ft 

Magyar Falu Program 
Eszközbeszerzés 
(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks
ég Magyar Falu 
Program 

Közterületek karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés. 
2021-ben összeállított és 
elfogadott elszámolás. 

4.956.333,- Ft 

Lendvai bronzöntő 
című rendezvény 
előkészítése 
Szentgotthárdon 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 

A Magyarországi Szlovének 
Szövetsége és a Lendvai 
Galéria-Múzeum Szentgotthárd 
Város Önkormányzatával 
együttműködve minden évben 
megrendezi a nemzetközi 
művésztelepet 
Szentgotthárdon. Az elnyert 
támogatás az említett 
rendezvényre fordítható. 

1.000.000,- Ft 

Együtt újraépítjük! Nemzeti Ifjúsági 
Tanács 

A Muraba ETT, Muravidéki 
Magyar Ifjúsági Szervezet és 
Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsának közös projektje. 
2021-ben Szentgotthárdon 
valósult meg az 1. Nemzetközi 
Ifjúsági Kerekasztal.  

120.000,- Ft 

Kiskertek fejlesztése 
Szentgotthárdon 

Agrárminisztéri
um 
2021/7853 

Vízmű mögötti területen 
elhelyezkedő kiskertek 
megközelítését szolgáló utak 
felújítása, illetve kutak fúrása.  

24.945.340,- Ft 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 
Program 

Farkasfai városrészen található 
külterületi utak felújítására 
nyújtottunk be támogatási 
kérelmet 2021-ben, döntés még 
nem született. 

122.688.680,- Ft 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi 
Erőforrás 
Támogatáskezel
ő 

Az „Együtt újraépítjük!” 
projekttel szinkronban valósul 
meg. 2022-ben folytatódik a 
program. Főpályázó a Muravidéki 
Magyar Ifjúsági Szervezet, 
Szentgotthárd stratégiai 
megvalósító partnerként vesz 
részt benne. 

1.020.000,- Ft 

Országos Bringapark 
Program keretében 

Aktív 
Magyarországért 

A Városi Sporttelep a műfüves 
pálya melletti területen készült el 
2021. év végére a gördülő 

24.988.769,- Ft 
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BMX Freestyle pálya 
kialakítása 
Szentgotthárdon 

Felelős 
Kormánybiztosi 
Iroda 

sportokat kiszolgáló új 6 elemből 
álló BMX Freestyle park. 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése  
 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-
00030 

A projekt az alábbi részekből 
tevődik össze: 
I. Rábatótfalu, Fagyöngy u. 
–Váci M. u. és környezetének 
vízrendezése 
II. Szépvölgyi u.- Vadvirág 
u. és környezetének vízrendezése 
III. Május 1. u. környezetének 
vízrendezése 
IV. Mikes Kelemen utca 
vízrendezése 
V. Máriaújfalui út 
környezetének vízrendezése 

299.556.415,- Ft 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 2021  
Belügyminisztér
ium 

Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése és egy gyermek 
mosdó-öltöző felújítása 

22.702.874,- 
(50%-os 
támogatással) 

Apátistvánfalva 13, 
296, 272 hrsz-ú utak 
felújítása” 

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 2021  
Belügyminisztér
ium 

13, 296, 272-es helyrajzi számú 
utak burkolat felújítása valósul 
meg 

23.838.247,- Ft 
(támogatás 20 millió 
Ft 83,9 %) 

Közösségi épület 
komplex felújítása és 
bővítése 
Apátistvánfalván 

PM_SZERZ/352
/2021. 
Támogató: 
Pénzügyminiszt
érium, Fejezeti 
Költségvetési 
Főosztály 

A projekt célja a kultúrház 
bővítése, kisebb öltözőhelyiség és 
vizesblokk, külön művészbejáró 
kialakítása, pinceszinten kazánház 
és tároló helyiségek építése, a 
nagyterem funkcionális 
átalakítása a színpad 
áthelyezésével, a kultúrház 
komplex felújítása. 

80.156.050,- Ft 

A kaszagyári terület 
helyzetének rendezése 

BMÖGF/510/20
21. 
Belügyminisztér
ium 
 

A kaszagyári terület helyzetének 
rendezése érdekében 
követelésvásárlás, valamint 
előkészítési, tervezési és bontási 
feladatok. 

715.000.000,- Ft 

Hagyományteremtés a 
közös kulturális 

Határon túli 
szervezetek 

A kulturális programkínálat 
színesítése mellett célunk, hogy a 
szentgotthárdiak, különösen a 

Benyújtva 2021. 
december 29-én, 
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értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 
együttműködésének 
erősítése 

támogatása 
program 

szentgotthárdi civil szervezetek 
megismerkedhessenek erdélyi 
barátainkkal, így a kapcsolatépítés 
tovább folytatódhat és a civil 
együttműködés terén is 
megjelenhet. 

elnyerhető összeg 
1.000.000,- Ft 

Emléktábla avatása és 
ünnepi megemlékezés 
IV. Károly magyar 
király visszatérési 
kísérletének 100. 
évfordulója 
alkalmából 

449108/03347 
Nemzeti 
Kulturális Alap 

Az utolsó magyar király vas 
vármegyében című könyv 
megjelentetése, és emléktábla 
avatása 

1.000.000,- Ft 

 

PÉNZÜGY 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk, költségvetési, pénzügyi feladatokra és 
adóhatósági, adóigazgatási feladatokra. 
Ennek keretében látjuk el Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Apátistvánfalva 
Község Önkormányzata teljes adó-, és pénzügyi feladatait. 
 
A költségvetési, pénzügyi feladatok: kiegészülnek 
 a szentgotthárdi önkormányzat intézményeivel: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Rendelőintézet,  
 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással és intézményeivel: Szentgotthárd 

és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi Gondozási Központ, Család és 
Gyermekjóléti Központ, valamint a 

 nemzetiségi önkormányzatokkal: Apátistvánfalva Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
és Szentgotthárd Szlovén, Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 

A csoport létszáma összesen 12 fő, adóhatósági feladatot ellát 2 fő, pénzügyi feladatokat 10 
fő. 2021.évben 1 fővel csökkent a csoport engedélyezett létszáma. 
 
A pénzügyi feladatok elvégzésére vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 
2011.évi CXCV tv. Az államháztartásról, 368/2011(XII.31.) Korm.rend. Az államháztartásról 
szóló tv. végrehajtásáról. 
2000.évi C tv A számvitelről. 4/2013(I.11.) Korm.rend. Az államháztartási számvitelről. 
38/2013 (IX.19) NGM rend. Az államháztartásban felmerülő gazdasági események kötelező 
elszámolási rendjéről, 15/2019. (XII.7.) PM rend. A kormányzati funkciók, államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjéről. 
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Költségvetési pénzügyi feladatok 

 
Testületi anyagok elkészítése 
 2021.évi Költségvetési rendelet, 2020.évi zárszámadási rendelet, félévi beszámoló, 

háromnegyedéves beszámoló elkészítése az önkormányzatok esetében. Költségvetési 
rendeletmódosítás történt Szentgottárdon 4 alkalommal,  Apátistvánfalván 3 
alkalommal. A rendeletek elkészítése 2021.évtől a bevezetett Integrált Jogalkotási 
Rendszerben valósult meg. 

 2021.évi Költségvetési határozat, 2020.évi zárszámadási határozat, félévi beszámoló, 
háromnegyedéves beszámoló elkészítése a Társulási Tanács részére, nemzetiségi 
önkormányzatok részére. Határozat módosítás történt Társulási Tanács által 3 
alkalommal , nemeztiségi önkormányzatok által 12 alkalommal. 

 Pénzügyi területről 18 darab előterjesztés készült 2021.évben. 
 
Adatszolgáltatás 
Adatszolgáltatási kötelezettségét a pénzügy az arra kialakított rendszereken keresztül egész 
évben teljesítette. 
Állami támogatások kezelése-EBR42 rendszerben 
A 2020.évi normatív állami támogatással történő elszámolás januárban megvalósult. A 
2022.évi megalapozó felmérés adatait november hónapban szolgáltattuk. 
Az év során két alkalommal nyílt lehetőség az év közben felmerült változások (lemondások, 
pótigények) átvezetésére májusban, és októberben. 
Szintén a felületen történt a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás benyújtása 
márciusban. 
 
K11 
Az államháztartás információs rendszerében az önkormányzatok, és a kötségvetési 
intézmények 2021.évi költségvetése márciusban került feltöltésre, a 2020.évről készített 
beszámoló áprilisban került feladásra. 
A havi pénzforgalmi adatszolgáltatások április hónappal kezdődően, minden hónap 20-ig 
megtörténtek. Negyedévente a mérlegjelentések is társultak az adatszolgáltatáshoz. A 
szombathelyi Magyar Államkincstárral a kapcsolattartás folyamatosan megvalósult.  
 
ÖNEGM 
A rendszeren keresztül a költségvetési törvény alapján kapott támogatások lekérdezhetőek, 
követhetőek, több esetben e rendszeren keresztül történnek az támogatásigénylések, illetve 
elszámolások.  
A szociális ellátáshoz kapcsolódó igényléseket szintén a rendszeren keresztül továbbítjuk a 
MÁK felé. 
 
Elektra / SZR 
Az önkormányzatok és az intézmények pénzforgalmi számláit a OTP Banknál vezetjük, 
illetve a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrással érintett pályázatok támogatásait. 
Jelentős változás volt az idei évben a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerének (SZR) 
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beveztése minden ügyfél számára, így már elektronikusan tudjuk a megbízásokat teljesíteni, 
illetve a szükséges számlainformációkat lekérni. 
 
ÁNYK 
Az önkormányzatokat, és az intézményeket érintő bevallások (ÁFA, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautóadó...) benyújtása az év során határidőben megtörtént a rendszeren 
keresztül. Az adtszolgáltatásokhoz szükséges nyilvántartások vezetéséről gondoskodtunk.  
 
KSH 
A Statisztikai Hivatal részére a kötlező adatszolgáltatásokat teljesítettük. Negyedévente  
esedékes a beruházásokról  készített adatszolgáltatás. 

 
KIRA 
Feladataink között szerepel a KIRA program használata is. A rendszeren keresztül kezeljük a 
megbízási díjak számfejtését, a reprezentációs kiadások, cégtelefon utáni jelentéseket. A 
program segítségével követhetőek a munkabérek, szemelyi jellegű kifizetések. Az előállított 
listák alapján történik a bérfelhasználás nyilvántartása, a bérkönyvelés feldolgozása. 
 
ASP 
2018. év január 1-jétől a könyvviteli feladatokat az Önkormányzati ASP rendszeren keresztül 
látjuk el. A program folyamatosan bővül, igazodik a jogszabályi változásokhoz. Az év 
folyamán többször történt programmódosítás. 
 
2021. januárjától kötelező minden kiállított számláról online adatszolgáltatást teljesíteni a 
NAV felé. Az online adatszolgáltatási kötelezettség mind az online számlázó, mind a 
telepített (offline) számlázószoftverek, mind pedig a kézi számlatömbből kiállított számlákra 
vonatkozik. Az intézményeknél még korábban gyakorlat volt a kézi számlakiállítás, ezt 
megszüntettük, mindenhol gépi számlázásra tértünk át. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 
elegett tettünk. A NAV online felület segítségével áttekinthető az összes (intézmények, 
önkormányzatok által) kiállított számla, illetve beérkező számla. A könyvelőprogramunk 
2022.évben már alkalmas a bejövő számlák elektronikus átvételére. 
 
Ellenőrzések 
Külső ellenőrzés 
A Magyar Államkincstár az önkormányzatok központi költségvetésből származó 2020.évi 
elszámolása szabályszerűségének, a támogatás felhasználás jogszerűségének hatósági 
ellenőrzését végezte Szentgotthárd Város Önkormányzatánál, és Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatnál. A hatósági ellenőrzés kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat 
keretében történt. Mindkét önkormányzatnál a viszgálat eltérés nélkül zárult, a támogatás 
felhasználása, jogszerű elszámolása elfogadásra került. 
Szentgotthárd Város Ökormányzatánál az intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési 
jogcím is ellenőrzésre került. Eltérés megállapítása nélkül zárult ez a jegyzőkönyv is. 
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Az Állami Számvevőszék 2020. évben az önkormányzatok szabályzatait ellenőrizte, 
2021.évben pedig az intézményeink kerültek vizsgálat alá. Egy szabályzat tekintetében volt 
hiányosság, a szükséges intézkedés megtörtént. 
 
Belső ellenőrzés 
Az év során a belső ellenőrzés 2 alkalommal érintette a pénzügyi területet a „SZET Kft-vel 
kötött Keretmegállapodások ellenőrzése”, és az „önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
ellenőrzése” 
 
Egyházi fenntartású iskolák – gyermekétkeztetés  
A Szombathelyi Tankerületi Központ 2021. június 18. napján megállapodást kötött a 
Szombathelyi Egyházmegyével a Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty M. 
Gimnáziuma és Széchenyi István 5-8. évfolyamos Általános Iskolája átvételéről. 
A gyeremkétkeztetési feladatokat az egyházi fenntartású intézményekben továbbra is 
Szentgotthárd Város Önkormányzata látja el megállapodás alapján. 
 
Az év során ellátott költségvetési, pénzügyi feladatok 

- a pályázati pénzek elkülönített nyilvántartása, könyvelése és folyamatos egyeztetés a 
pályázati irodával, ellenőrzésekben való közreműködés, szükséges analitikák 
elkészítése 

- egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi 
elszámolása, nyilvántartása (NEAK, EFI támogatás) 

- civil szervezeteknek adott támogatások nyilvántartása, elszámoltatása 
- az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, 

gazdasági tevékenységeinek segítése, a költségvetés alapján biztosított pénzellátás 
időarányos felhasználásának könyvelése, követése 

- a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon 
- fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése 
- vevői szerződések nyilvántartása, hátralékosokról analítika vezetése, felszólítások, 

fizetési meghagyások elkészítése, év végén egyenlegközlők kiküldése 
- pénztárjelentések vezetése, pénztárzárás, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok 

kiállítása, hozzá a kapcsolódó számlák, egyéb mellékletek csatolása, előzetes alaki és 
tartalmi szempontból történő ellenőrzés után 

- a pénzforgalom és a számvitel egyezőség folyamatos ellenőrzése 
- naprakészen előkészíti (kontírozza) a főkönyvi számokat, a könyvelést 
- a segélyek és szociális juttatások nyilvántartása, utalása, könyvelése 
- a pénztár, a bank, a munkabérek könyvelésével kapcsolatos feladatokat ellátása 
- helyi adószámlák napi könyvelése, negyedéves váltzások könyvelése (túlfizetés, 

hátralék adónemenként), negyedévente az adóügyi osztállyal egyeztetés 
- a hivatal és az önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartása, az 

ellenjegyzési és érvényesítési feladatok ellátása  
- az önkormányzat és hivatal feladatköréhez tartozó szállítókkal kapcsolatos egyeztetési, 

levelezési feladatok elvégzése, követelések, kötelezettségek nyilvántartása 
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatása és annak egyeztetése 
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- függő bevételi tételek nyilvántartása havi bontásban, erről negyedévente a 
mérlegjelentéshez kimutatást készítése 

- beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, pénzügyi nyomon 
követése, pénzügyi – könyvviteli feladatai 

- befejezett beruházások aktiválása, ingatlankataszteren bevételezése, vagyon 
növekedés aktualizálása 

- önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltár előkészítés, analitika-
főkönyvegyezőség, selejtezés, készletgazdálkodási feladatok, részt vesz a leltározási 
ütemterv elkészítésében, ellátja a leltárellenőrzési feladatokat, az eszköznyilvántartó 
program segítségével vezeti a hivatal és az önkormányzat vagyon nyilvántartását, 
elvégzi az állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, 
értékcsökkenés elszámolása). Elkészíti az állományba vételi bizonylatokat. 

- vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, aktualizálja azt, biztosítja kötelező 
egyezőséget 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Városüzemeltetés a következő 
csoportokat foglalja magában: Közszolgáltatási és településüzemeltetési, illetve a Közterület-
felügyelet. 2020. március 01-től az építéshatósági feladatok átkerültek az államhoz és ezt 
követően a városüzemeltetésen belül településrendezési ügyintéző koordinálja az 
önkormányzat településrendezési feladatait, illetve különféle városüzemeltetési ügyeket is 
ellát.  
 
A városüzemeltetés alatt működő csoportok az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt 
munkákat végezték el, illetve feladatokat látták el a helyi közutak, közterületek, csapadékvíz-
elvezető rendszerek, önkormányzati ingatlanok - fenntartása, - üzemeltetése,  - felújítása, 
illetve az ezekkel kapcsolatos beruházások lebonyolítása területén. Továbbá a vízkár-
elhárítási, a közvilágítási, a hulladék-gazdálkodási, a vagyon- és lakásgazdálkodási, a pályázat 
előkészítési, településrendezési, a település rendészeti, a hivatal üzemeltetési tevékenységek 
ellátása területén. 
 
A helyi közutakkal, csapadék-vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos munkák (építések, 
felújítások): 
 
Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 
1., Felső utca út és 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer felújítása 

Felső út 20-24 közötti 
szakaszon út és csapadékvíz-
elvezető rendszer felújítása 

3.178.169,- Ft 

2., Arany János utca 
belterületi vízrendezési 
munkái 

Arany J. u. 1-3 és Árpád u. 4. 
déli oldalán meglévő 

csőátereszek átépítése, 
csapadékvíz-elvezető rendszer 

felújítása 

5.548.299,- Ft 

3., Vizi létesítmények 
karbantartása (Öv-csatorna, 
Új patak) 

720 fm hosszban bozót-, illetve 
cserje irtás, iszapolás, 

tereprendezés 
4.718.304,- Ft 
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4., Jó Pásztor (Brenner) 
Kápolnánál közművezeték 
építés  

Vizesblokkokhoz viziközmű 
bekötővezetékek kiépítése  6.785.889,- Ft 

5., Hársas tó közművezeték 
építés 

Szennyvízelvezetés 
megvalósulása I. ütem 4.648.000,- Ft 

6., Úthibák javítása 
315,2 m2 körülvágásos, 95,3 m2 

körülvágás nélküli kátyúzás 
meleg aszfalttal 

6.975.808,- Ft 

7., Temető fejlesztési terv 
2021. évi munkáinak 
végrehajtása 

Felújítási, karbantartási, 
javítási munkák elvégzése a 
Hunyadi úti új, illetve régi 
temetőben, Rábatótfalu, 

Rábakethely, Zsida, Rábafüzes, 
Jakabháza és Farkasfa 
városrészi temetőkben 

10.045.067,- Ft 

8., Közterületeken felújítási, 
javítási, karbantartási munkák 
elvégzése (Kismunkák) 

Közterületeken összesen 176 
munkanapló számú felújítási, 
javítási, karbantartási munka 

elvégzése 

8.000.000,- Ft 

 
2021-ben közútkezelői hozzájárulások esetében 103, közterület bontási engedély esetében 23 
ügyirat keletkezett.  
Elláttuk a kötelező adatszolgáltatási feladatokat (út statisztika, talajterhelési díjra kötelezett 
ingatlanok), elvégeztük a kötelező bevallások elkészítését (vízkészletjárulék, veszélyes 
hulladék), feladatkörünkhöz tartozó nyilvántartások (közlekedési jelzőtábla, behajtási 
engedélyek) vezetését. 
Intézkedtünk a közterületen lévő veszélyes fák kivágásáról, nyakazásáról, száraz ágak 
eltávolításáról, fa sebkezelések, odúkezelések elvégzéséről. 
A SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötendő keret-megállapodásokat előkészítettük, a 
munkafolyamatok ellenőrzésében részt vettünk, a teljesítések áttekinthetőségének 
dokumentálására javaslatokat fogalmaztunk meg. 
A Közszolgáltatási Szerződéseink értelmében, a jelentkező feladatok, problémák megoldása 
érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk az STKH Kft-vel és a Lenti Hulladékkezelő Kft-
vel. Térfigyelő rendszer üzemeltetésével, közterületi rágcsálógyérítési feladatokkal, 
közvilágítási hibabejelentésekkel kapcsolatos teendőket elvégeztük. Elláttuk a Hársas-tó 
Strand üzemeltetői feladatait és koordináltuk azt. 
Részt vállaltunk/vállalunk alábbi nyertes pályázat tervezési, előkészítési, illetve kivitelezési, 
operatív munkálatainak lebonyolításában:  

• Településfásítási Program során elnyert 30 db díszfa közterületre (Rózsa u, Széll K- 
tér, Kossuth Lajos utca) történő kiültetésének megszervezése, koordinálása, fenntartási 
munkálatainak megszervezése.  

• „Szentgotthárd város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” TOP-1.1.1-15-VS1-
2016-00003 projekt keretein belül. Jelenleg vízjogi létesítési engedélyezés alatt, illetve a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.  

• Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon. Fúrt kutak engedélyezési terveinek készítése, 
illetve a kivitelezési munkálatok előkészítése zajlik. 

Részt vállaltunk alábbi pályázatok előkészítő munkáiban a pályázat benyújtása érdekében:  
• „Kerékpárút építés és csapadékvíz-elvezetés Szentgotthárd Rábatótfalu városrészén” a 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00041 azonosítószámú projekt keretében a 
Rábatótfalu Hétház utca és Felsőpatak utca közötti szakaszán kerékpáros létesítmény 
kiépítése és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása céljából. 
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Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos fenntartási-, karbantartási-, illetve 
felújítási munkák, valamint magasépítési beruházások: 
 
 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. 
Ft) 

Intézményi karbantartási 
munkák SZET Szentgotthárdi 
Kft.-vel kötött megállapodás 
alapján 

SZEOB Játékvár Óvodája: nyírfa 
kivágása 
Szakorvosi Rendelőintézet: 
keringető szivattyú csere 2 db, festés 
239 m2, 2 db csaptelep cseréje 
Szentgotthárd-Zsida Kultúrház: 
héjazaton cserép igazítás, ereszcsat. 
csere, ajtózár csere 6 db 
Móra Ferenc Városi Könyvtár: 
Érintésvédelmi jegyzőkönyv javítási 
munkái, fatároló tetőszerkezetének 
bontása, közlekedő festése 161 m2, 
tér leválasztó ajtó beépítése 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolg.:  parkoló javítása 
Városi Gondozási Központ: udvari 
aszfaltos terület felújítása, tuskó 
kiszedés 15 db 
HIANZ ház: tető javítási munkák, 3 
m3 törmelék elszállítása 
SZEOB Játékvár Óvodája: 
csőtörés feltárása- helyreállítása, 
Gyermekpad elhelyezése udvaron 4 
db 
Múzeum: Farkaskalapács kiállítása 
Közös Önkormányzati Hivatal: 
Virtuális értéktár villanyszerelés 
Háziorvosi Rendelőintézet: ablak 
zár csere, 2 db bojler csere 
Arany János Általános Iskola: 
dugulás elhárítása 
SZEOB Tótágas Bölcsőde: 24 db 
fénycső cseréje előtéttel 

 

5.123.657,- Ft 

Intézményi karbantartási 
munkák  

Szakorvosi Rendelőintézet: Fa 
ágazási munkák - 2 db hársfa 
SZEOB Játékvár Óvodája: 
fűtéskorszerűsítési munkák utáni 
pincében történő helyreállítási 
munkák  

 

4.047.238,- Ft 
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Szentgotthárd Közös 
Önkormányzat Hivatal 
épületében végzett 
karbantartási munkák 

- főbejáratnál lévő folyosó templom 
folyosóval történő összenyitása 

- Refektórium helyiségben a 
falburkolat feletti szakaszos 
vakolat sérülések javítása, festése 

- villanyszerelési feladat: 4 db iroda 
helyiségben 

- pályázati nyílászáró csere során 
kimaradt 1 db ablak cseréje 

- közlekedő elmaradt falikar 
beszerzése, kivitelezése 

- bejáratokon beléptető rendszer 
kiépítése 

- ereszcsatorna tisztítása 
 

3.140.563,- Ft 

Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd telekhatáron 
lévő és utcafronti kerítés 
bontása és építése 

⋅ szomszédos telekhatáron 3D zöld 
kerítés készítése 150 cm 
magasságban 

⋅ utcai kerítés elbontása és 
újraépítése: új kerítés lábazatra a 
meglévő díszes kerítéselemek 
felújítását követően épített 
oszlopokra kerülnek kihelyezésre 

 

4.151.630,- Ft 

Szentgotthárd Háziorvosi 
rendelő főbejárat átalakítása 
és az épület előtti térrendezés 
kivitelezése 
 

⋅ a bejárati előlépcső átalakítása, új 
rámpa építése betegszállító 
hordágy használatának biztosítása 

⋅ térrendezés – térkőburkolat 
kialakítása, személygépkocsi és 
mentőautó parkolóhely kialakítása, 
közlekedő terek burkolása 

 

12.393.704,- Ft 

 
 
A fent felsoroltakon kívül számos kisértékű munka került megrendelésre és elvégzésre. 
 
Vagyongazdálkodás: 
 
A 230 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 
munkákat végeztük el.  
Lakásügyekben: 29 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, lakás pályáztatások, bérleti 
szerződések ügyei, lakcím bejelentkezések, lakás-bérleti szerződések meghosszabbítása 
kerültek napirendre. 
Ingatlanügyekben: 52 előterjesztés került a testület elé, melyben, lakáskoncepció, 
vagyongazdálkodás irányelvek felülvizsgálata, helyiség bérbeadások (garázs, üzlet stb.), első 
lakáshoz jutók támogatása, 
Telekhatár-rendezések, telekmegosztások 
Sportcsarnokok bérbeadása, szerződések kötése 
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Ingatlan vásárlási, értékesítési ügyek,  ingatlan hasznosítással (lakóház építéssel 
kapcsolatosan), Ipari park bővítései és értékesítések kerültek napirendre. Szerződések 
előkészítése. 
Üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek módosítása. 
Állami ingatlan tulajdonba vétele, Baross G. u. 8., Kiskertek megvásárlásának bonyolítása, 
ingatlan megosztása, 
 
Ingatlanvagyon kataszter vezetése, statisztikák készítése,  
Első lakáshoz jutók ügyei, 2021-ben 1 szerződés került megkötésre. 
Továbbá számos közterület-használatról kötöttünk megállapodást vagy 60 ügyben. 
Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely 2014-től 
jelentősen bonyolódott és rengeteg időt igényel azóta is az adminisztrációja, s azóta is több 
adminisztrációs feladat társult hozzá. 
Térinformatikai fejlesztés megvalósult, megfelelően üzemel, változásvezetések folyamatosak, 
csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan a törvény által előírt kötelező feltöltés 
folymataos az e-közmű rendszerbe, további fejlesztési lehetőségek adottak (rendezési terv 
beépítése, temető nyilvántartás, csapadékvíz közmű szakág aktualizálása, bemérése). 
Tulajdonosi hozzájárulások kezelése 22 ügyben. 
2021-ben 431 db. főszám és 1079 alszám alapján történt ügyintézés.   
Apátistvánfalva községben végzett munkák : 

- ingatlankataszter vezetése, statisztika készítése 
- E.On közvilágításra vonatkozó megállapodás 
- Vasivíz Gördülési Fejlesztési tervének elfogadása 
- lakás bérbeadása 
- tulajdonosi hozzájárulás 
- Hazsonbérbe adás 
- ingatlan értékesítés 
- Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése 
- Szennyvízkezeléssel, internet  használattal kapcsolatos adatszolgáltatás 
- út statisztika 
- ingatlanértékesítés 
- Hulladékgazdálkodás -közszolgálati szerződés kötése 

2021-ben 55 db. főszám s 114 alszám alapján történt ügyintézés 

Településrendezési és egyéb ügyek (hatósági munka külön beszámolóban)  
 

- belterületbe vonási ügyek intézése: 2021-ben öt belterületbe vonási indítvány érkezett, 
három magánszemély kezdeményezése volt, kettő pedig jogi személyeké. A 
képviselő-testület valamennyit kérelmet támogatta. A szükséges megállapodásokat 
megkötöttük. Két ügynél a megállapodásban szereplő megelőlegezendő összegek 
befizetésére még nem került sor, így az eljárásokat sem indítottuk el.  Két eljárás már 
lezárult. 

- rendezési terv módosítási ügyek: A 2020-ban indított egykörös eljárás a rendelet 
módosítás elfogadásával  júniusban lezárult. Ugyanakkor elindítottunk egy teljes 
eljárást, melynek első köre bonyolódott le ez idáig. A módosítás tárgya: Csiki Attila 
kérelme – Rábafüzes adott tömb vonatkozásában; Dr Kenéz Zsolt kérelme – Farkasfa 
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adott tömb vonatkozásában; Budapest Főváros Önkormányzatának kérelme – Hunyadi 
út vége - volt szoci kertészet terület-felhasználás módosítása; Zsida – Akasztódomb 
területének komplex módosítása; Ipari park II. ütem komplex módosítása.    

- Szentgotthárddal közös közigazgatási határú települések rendezési terveinek 
módosítása: 2021. évben két érintett település Önkormányzata jelezte rendezési terv 
módosítási szándékát, Rönök és Orfalu. Mindkét módosítás néhány, a település 
központi részén elhelyezkedő telek terület-felhasználásának megváltoztatására 
irányult, Szentgotthárdot semmilyen vonatkozásában nem érintve.  

- településképi rendelet módosítása: A Rábafüzesen levő Hianz tájház fenntartója a 
Városi Könyvtár és Múzeum lett. A tájház tervezett felújítása, korszerűsítése kapcsán 
merült fel a helyi védelem alá helyezés, melyet a városi könyvtár kezdeményezett. A 
képviselő-testület támogatásával a rendelet módosítása megtörtént. A módosítási 
eljárást egy, erre a célra létrehozott felület (E-Tér) igénybevételével kellett 
lebonyolítani, a partnerségi szabályokat is figyelembe véve  - az eljárás során két 
alkalommal hirdetményi közzététellel.  

- eljárások kezdeményezése, vitele; településképi véleményezési eljárások az ÉTDR 
felületen:A településképi véleményezési eljárásokat az ÉTDR felületen kell 
lebonyolítani. 2021-ben négy településképi vélemény iránti kérelmet nyújtottak be az 
ügyfelek. Különféle ÉTDR-ben lefolytatható ügyekben – létesítési engedélyezési 
eljárás, használatbavételi engedélyezési eljárás, örökségvédelmi eljárások, jogutódlás 
tudomásulvételi eljárás - veszek részt polgármesteri meghatalmazással, 2021-ben hét 
ügyben. 

- iratmásolatok kiadása: Nagyon sok ügyfél kér – legtöbbször több éve, évtizede történt 
építéshatósági ügyekhez kapcsolódó iratmásolatot – engedély, engedélyezési 
dokumentáció – Felsőszölnöktől – Gasztonyig. A műszaki nyilvántartásban fellelhető 
iratokról készült másolatokat az ügyfelek rendelkezésére bocsátom. Az iratok 
legtöbbször elmaradt épület-feltüntetések rendezéséhez, tulajdoni lapra feljegyzett 
terhek törléséhez szükségesek.       

- utólagos csatlakozási hozzájárulások: a közmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló 
35/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet értelmében a már kiépített ivóvíz- és 
szennyvíz-közcsatorna hálózatra utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése után 
van lehetőség rácsatlakozni. 2021-ben három ilyen tartalmú szerződés megkötésére 
került sor.   

- Zsida gyalogút: Lakossági kezdeményezés nyomán, városrészi önkormányzati 
támogatással vette kezdetét a Zsida városrész temetőjéhez vezető gyalogút területének 
megvásárlása. A gyalogút hét telek területét érintette, melyek tulajdonosai helyiek, 
budapesti, siófoki lakosok voltak. A telkek külterületi, mezőgazdasági rendeltetésűek. 
Az ügyhöz kapcsolódóan az adásvételi szerződések megkötésén túl, a földhivatalnál öt 
különféle eljárást kellett lefolytatnunk, mire oda jutottunk, hogy lett egy önálló hrsz-ú 
telkünk, aminek kivett, gyalogút a megnevezése.       

- vis maior pályázatok: 2020-ban négy vis maior esemény történt, melyek kapcsán 
pályázatokat nyújtottunk be a helyreállítások vonatkozásában. Valamennyi támogatást 
nyert. A 2020. augusztus 14-i felhőszakadás kapcsán felmerült helyreállítások az 
UTPLAN ’95 Kft. Kft kivitelezésében 2021-ben megtörténtek, az elszámolást a 
Magyar Államkincstár elfogadta. A beruházás bekerülési költsége: 25.966.883.- forint 
volt, a támogatás mértéke 18.176.818.- forint. A másik három vis maior eseménnyel 
kapcsolatos helyreállítás megvalósítása előtt a farkasfai Hegyi utcában, a tótfalui 
Felsőpatak utcában és a Zsidahegyi utcában építendő támfalak terveit el kell 
készíttetnünk. A tervek készítése zajlik.     

- ingatlan átminősítési ügy: Farkasfa városrész Kiserdő utcája az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként szerepelt – így pályázati feltételnek nem felelt meg, 
ingatlan-nyilvántartási megnevezését közútra módosíttattuk. 



 25 

-  VASIVÍZ ügyei 2021-ben:  
2021-2035 gördülő fejlesztési terv módosítása 
2022-2036 gördülő fejlesztési terv módosítása 
Füzesi úti III.sz. hálózati átemelő rekonstrukció  
Alsószölnök ivóvíz közhálózat hídvezeték rekonstrukció  
Csörötnek ivóvíz közhálózat gerincvezeték kiváltás 
Alsó utca szennyvízhálózat átépítése   

- városi csapadékcsatorna kezelői hozzájárulások kiadása: A kezelői hozzájárulások 
kiadására vonatkozó megkeresés az e-közmű rendszerben érkezik, a kezelőit is ide kell 
felölteni. 2021-ben tizennyolc darab kezelői hozzájárulás lett kiadva. 

- csapadékvíz rendszer fejlesztése: Tótfalu és Zsida városrészben a tervezett fejlesztések 
magánterületeket érintenek. Telek teljes területének megvételére, telekalakítás után 
kialakuló telek megvételére, szolgalmi jogi megállapodás megkötésére van szükség.  
Sajnos, néhány tulajdonos vagy teljes mértéken elzárkózott az együttműködéstől, vagy 
olyan feltételeket szabott, amelyek miatt az egyeztetések nagyon elhúzódtak, többszöri 
tervmódosításra is szükség volt. 

 
Közterület-felügyelők által ellátott feladatok, tapasztalatok:  
 
A szentgotthárdi közterület felügyelet két fővel látja el feladatát a város illetékességi 
területén. Városrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat városüzemeltetési csoporton 
belül látják el. Alapvetően a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény és 
kapcsolódó jogszabályok alapján látják el feladataikat, illetve a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal által a közterület-felügyelők részére kiadott feladat meghatározás 
alapján. stb.). Tavaly feladatuk volt Szentgotthárdon és a városrészeken kialakuló villám 
árvizek, illetve belvíz elleni védekezésben való segítségnyújtás. A fenti feladatokhoz 
csatlakozott az év utolsó negyed évében a „Tisztítsuk meg az Országot” Projekthez 
kapcsolódó HulladékRadar applikációból származó feladatok.  
 
Intézkedések az alábbiak szerint alakultak 2021 évben:  
  
Nagy István:  

• Szabálysértési feljelentés:0 fő ellen   
• Helyszínbírság: 2 esetben 30.000 Ft   
• Megszüntetett: 5esetben  
• Téves rögzítés: 0 esetben  
• Szóbeli és írásbeli figyelmeztetés (gépjármű, kerékpáros, szemetelő, kutyás): Kb.  300 

alkalommal.   
• Rendszám nélküli gépjármű:2 db  
• Gépjármű eltávolítás közterületről: 2 alkalommal.   
• Kaszálási felszólítás: 2db  
• Ebből kényszerkaszálás: 8 alkalommal  
• Zöldterületen való parkolás bírság: 2 alkalommal   
• Közterület foglalással: 12 alkalommal   
• Kutya sétáltatók ellenőrzése:72 alkalommal 

Fényi János közterület-felügyelő: 

Esemény megnevezése.  2021 év.  

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése.  28 alkalom  

tel:+36230000
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- Helyszíni birság.  0 alkalom  
- Feljelentés.  0 alkalom  
- Írásbeli figyelmeztetés.  16 alkalom  
-Szóbeli figyelmeztetés 12 alkalom  
-30 napon túl közterületen parkolás, rendszám, illetve érvényes 
forgalmi nélkül. 

8 alkalom  

- Zöldterületen parkolás, figyelmeztetés. 17 alkalom  
Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni 
ellenőrzése:  

21 alkalom  

Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű 
közterületről történő eltávolítása:  

4 alkalom  

Kaszálási felszólítás:  36 alkalom  
Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése:  10 alkalom  
Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni 
ellenőrzése  

9 alkalom  

Termelői piac és környezetének ellenőrzése:  hetente  
Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, 
sárfelhordás, stb.):  

24 alkalom  

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű 
használatának és birtoklásának ellenőrzése:  

14 alkalom  

Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés, Farkasfa. 2 alkalom  
Lombtalanításból visszamaradt anyag ellenőrzése. Farkasfa 2 alkalom  
Veszélyeztetés kutyával:  7 alkalom  
Kérelem jogosságának kivizsgálása  5 alkalom  
Kutya sétáltatók ellenőrzése.  16 alkalom  
Felszólítás ároktisztításra.  2alkalom  
 
További munkáink : a hivatal adminisztrációs tevékenységének technikai kiszolgálása 
másolási, testületi anyagok készítése terén. A polgármesteri hivatal épülete vagyonvédelmi 
(riasztó), tűzvédelmi eszközeinek a felügyelete, irodák, közös helyiségek, folyosók bútorainak  
beszerzése, elhelyezése.  

 
II. 

A SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
2021. ÉVI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek kivételével) 
 
1. Államigazgatási hatósági ügyek 
 
1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 
 
Ipari igazgatás: 
 
A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a többi 
vállalkozás általi tevékenység (5 új vállalkozás, 1 módosítás, 0 elutasítás és 0 megszűnés) 
bejelentés-kötelesnek minősült (2020-ban 1 új vállalkozás, 1 módosítás, 1 elutasítás és 1 
megszűnés volt). 
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Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés: 
 
A beszámolási időszakban a szálláshely szolgáltatási tevékenység vonatkozásában 7 
megszüntetés, 1 nyilvántartásba vétel és 6 adatmódosítás volt, amelyek közül két esetben 
Körmend Város Önkormányzata ügyében lettünk kijelölve (a körmendi Bárkaház elnevezésű 
szálláshely vonatkozásában történt üzemeltető váltás, valamint kibővült a 
befogadóképessége). A Vas Megyei Kormányhivatal kizárási okból hivatalunkhoz tett át egy 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyet az Alsószölnöki Közös 
Önkormányzati Hivataltól, mellyel kapcsolatban kezdeményeztük a szálláshely ideiglenes 
bezárását a társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának hiányában. (2020-ban 2 megszüntetés, 
3 nyilvántartásba vétel és 2 adatmódosítás volt, melyből az egyik kijelölés alapján.) 
 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére szálláshely ellenőrzési tervet kellett 
készíteni a 2021. évre vonatkozóan. Az ellenőrzés egyik fő célja a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központnál történő kötelező regisztráció megtörténtének és a feléjük történő 
rendszeres adatszolgáltatásnak az ellenőrzése volt. A jogszabály alapján 2019-től kezdődően 6 
évre elosztva kötelező valamennyi szálláshely ellenőrzése. A 2021. évre vonatkozóan 4 
szálláshely helyszíni ellenőrzését vállaltuk, amit teljesítettünk, az ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyveket a turisztikai hatóságnak is megküldtük, valamint feltöltöttük a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapjára. 
 
A 2021. évben a koronavírus járvány miatt a szálláshely szolgáltatási tevékenység továbbra is 
komoly nehézségekbe ütközött. A járványügyi veszélyhelyzetet szabályozó kormányzati 
rendelkezések az év elején még korlátozták a szálláshelyek tevékenységét, illetve az utazási és 
kijárási korlátozások is jelentősen visszavetették a vendégforgalmat a tavaszi hónapokban. 
További nehézségeket okozott a szálláshely szolgáltatóknak az okmányolvasó bevezetése, 
amit szeptember elsejétől kötelesek alkalmazni, valamint a napi adatszolgáltatás a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére. A fenti nehézségek miatt kevesebb új szálláshely 
lett nyilvántartásba véve, viszont növekedett a megszüntetések száma. 
 
Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 
 
A beszámolási időszakban 19 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 23 esetben került sor 
adatmódosításra, 6 üzlet pedig megszűnt. (2020-ban 7 új üzletet vettünk nyilvántartásba, 25 
esetben került sor adatmódosításra és 11 üzlet szűnt meg.) 
 
A 2021. évben a vendéglátó egységek és az üzletek működését is jelentősen befolyásolta a 
koronavírus járvány. A vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartására is kevés alkalommal 
került sor, mivel a járványhelyzet miatt számos korlátozás akadályozta ezt (létszámkorlátozás, 
maszkviselés, kijárási korlátozás, oltási igazolvány ellenőrzése). A korlátozások miatt az év 
második felétől kérelmezték az üzemeltetők az éjszakai nyitvatartást, összesen 8 alkalommal, 
melyből 5 alkalom a nyár folyamán volt, 3 alkalom pedig szilveszter éjszakára vonatkozott. 
 
A jogszabályi előírások alapján a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek 2021. 
március 31-ig kötelesek voltak bejelenteni a jegyzőnek a vendéglátó üzlettípusukat. A jegyző 



 28 

2021. október 31-ig köteles volt hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni a vendéglátó 
üzletek bejelentését. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Szentgotthárd 
vonatkozásában eleget tettek a kereskedők a bejelentési kötelezettségüknek (Szentgotthárdon 
44 vendéglátó üzlet volt érintett). 
 
Vásárokkal és piacokkal kapcsolatos ügyintézés 
 
2021-ben vásárokkal, piacokkal kapcsolatos ügyben nem indítottunk eljárást, de egy 
felhívással eltünk a Katasztrófavédelem piaccal kapcsolatos jelzései miatt, mely hiányosságok 
megoldása az üzemeltető részéről folyamatban van. (2020-ban 4 ügyben intézkedtünk.) 
 
Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 
 
A járványügyi veszélyhelyzetben hozott kormányzati rendelkezések hatására 2021-ben nem 
került sor zenés-táncos rendezvénnyel kapcsolatos engedélyezési eljárásra. (2020. évben sem 
került megrendezésre zenés-táncos rendezvény a járványhelyzet miatt.) 
 
Társasházak törvényességi felügyelete: 
 
2021-ben két esetben kellett társasházi törvényességi felügyeleti eljárást indítanunk 
tulajdonostársi bejelentések alapján. Az egyik eljárás a 2020. évről húzódott át, mivel a 
járványhelyzet miatt a társasházi közgyűlések megtartását későbbre kellett halasztani a 
vonatkozó veszélyhelyzeti előírások szerint. (2020-ban egy ilyen ügy volt.) 
 
Anyakönyvi eljárás: 
 
Az 2014-ben bevezetett Elektronikus Anyakönyvi Rendszer 2021-ben különösen sok 
adminisztrációs feladatot adott az anyakönyvvezetők számára, jelentős részben a papír 
alapú anyakönyvekből történő nagyszámú adatrögzítés szükségessége miatt, részben 
pedig azért, mert ezek az adatrögzítések számtalan esetben csak a felmenők, házastársak stb. 
adatainak más anyakönyvvezetőkkel történő egyeztetése, olykor komoly kutatómunka után 
végezhetők csak el szakszerűen. Az adatrögzítési, adategyeztetési terhek a 2021. évben a 
teljesíthetőség határán is túlnőttek, mert az országosan rekord magasságot elérő 
halálozási szám és az erre az évre koncentrálódó nagyszámú házasságkötés nagyon sok 
rögzítési feladatot generált minden anyakönyvi kerületben. Különösen a halálesetek 
anyakönyvezésénél okozott komoly fennakadásokat az előzetes adatrögzítések 
szükségessége, mert a nagy népességű anyakönyvi kerületekben, főként ahol kórházak 
találhatók, az anyakönyvvezetők olyan mennyiségű rögzítési feladattal szembesültek, 
amit jelentős időbeli csúszással tudtak csak teljesíteni, és így esetenként nagyon 
megnövekedett a halálesetek anyakönyvezésének időigénye nálunk is. 
 
Ugyanakkor az anyakönyvi törvény 2021. évben hatályossá váló számos módosítása 
további feladatokat adott a települési anyakönyvvezetőknek, és az elektronikus 
anyakönyvi rendszer informatikai fejlesztése kapcsán is sok új feladat keletkezett. A 
legfontosabbak a következők:  
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• 2021. február 1-jével a házassági névváltozások kapcsán szükségessé váló 
okmánycserét az ügyfelek az anyakönyvvezetőnél is kezdeményezhetik, és ebben 
az esetben az anyakönyvezetőknek kell az igazolványkép minőségű fényképet 
felvételezni egy központilag erre rendszeresített mobil telefonnal, továbbá 
ujjjlenyomatot is kell venniük. 

• Szintén 2021. február elsejét követően került fokozatosan bevezetésre az 
elektronikus halottvizsgálati bizonyítványok (eHVB) kiállításának rendszere, ami 
sok esetben ahhoz vezet, hogy az anyakönyvvezetőknek kell a bizonyítványt 
kiállító orvossal is egyeztetni az eHVB kiállításának technikai problémáiról. 

• 2021. augusztus 1-től az ügyfelek kérhetik személyi okmányaikon a származási 
hely feltüntetését, ami azt jelenti, hogy a születés helye szerinti 
anyakönyvvezetőnek be kell rögzítenie a kérelmező születési adatait, sőt elutasító 
határozatokat is kell hozniuk abban az esetben, ha az ügyfél által megjelölt 
származási helyet nem támasztják alá az anyakönyv adati. 

 
A szentgotthárdi anyakönyvi kerületben a fenti változások közül az okmánycsere 
anyakönyvvezető általi kezdeményezése a kezdeti próbálkozások után nem vált 
gyakorlattá, mivel a központilag rendszeresített mobil telefonnal a hivatali fényviszonyok 
között nem készíthető olyan minőségű igazolvány kép, amelyet az Állami Nyomda elfogad. 
Viszont a Hivatal épületében található Okmányiroda, ahol erre a célra külön fotóbox van 
kialakítva, ezért az ügyfelek nem igénylik az anyakönyvvezető közreműködését az 
okmánycserében. A fényképfelvételezés technikai feltételei egyébként nem csak nálunk, de az 
anyakönyvi hivatalok jelentős részében gondot okoznak. 
 
A szentgotthárdi anyakönyvi kerületben a 2021. évben 15 %-kal nőtt a házasságkötések 
száma, ami a házassághoz kötött állami támogatások mellett azzal magyarázható, hogy a 
COVID világjárvány miatt sokan erre az évre halasztották az eredetileg 2020-ra tervezett 
esküvőjüket. 
A házasságkötések 90 %-ban jegyzői engedéllyel történnek - 2021-ben megnövekedett 
számban fordult elő olyan házasságkötési szándékbejelentés, ahol a házasságkötéshez kötött 
állami támogatások mielőbbi igénybevétele, illetve a gyermekek várható közeli születési 
időpontja miatt a 30 napos várakozási idő alóli jegyzői felmentést kérvényezték. Ebben az 
évben részben a COVID járvány miatt az előző évekhez képest több esetben kérelmezték a 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését is. 
 
A 2021-ben a szentgotthárdi anyakönyvi kerületben anyakönyvezett anyakönyvi 
események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Bizonylat típusa 2017 2018 2019 2020 2021 
Születés akv. 0 1 0 0 0 
Házasság akv. 44 35 67 66 76 
Haláleset akv. 63 59 58 58 66 
 
Születés anyakönyvezésére ebben az évben sem került sor, de nagy számban érkeztek 
Ausztriából olyan ügyfelek, akik ott született gyermekük, gyermekeik születésének 



 30 

magyarországi (hazai) anyakönyvezési eljárását kezdeményezték a szentgotthárdi 
anyakönyvi hivatalban, mert a grazi, feldbachi, heiligenkreuzi, klagenfurti 
lakóhelyükhöz mi vagyunk a legközelebb.  
Ugyancsak nőtt a külföldön kötött házasságok és válások hazai anyakönyvezési kérelmeinek 
száma is. A megnövekedett ügyszám mögött részben az áll, hogy egyre több fiatal magyar 
család él kint Ausztriában, és a COVID járványból fakadó utazási korlátozások miatt sok 
ügyfél számára ebben az évben vált fontossá, hogy külföldi anyakönyvi eseményét 
Magyarországon rendezze és így személyazonosító és úti okmányait aktualizálja. Külföldi 
születés 38 esetben, házasságkötés 22 esetben, válás 5 esetben, haláleset 2 esetben lett 
felterjesztve Budapest Főváros Kormányhivatalához 2021-ben (2020-ban külföldi születés 
38 esetben, házasságkötés 11 esetben, elhalálozás 2 esetben lett felterjesztve). 
Apai elismerő nyilatkozatot 27 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél (2020-ban  
 
Állampolgársági ügyek: 
 
Állampolgársági eskü letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt 2021-ben 7 esetben 
került sor (2020-ban 6 esetben). 
A COVID járvány kapcsán az ügyfelek körében időszakosan megnövekedett, 
kényszerűségből otthon töltött idővel magyarázható részben az a jelenség is, hogy a 
Magyarországról korábban kivándorolt egykori magyar állampolgárok, illetve ezek 
leszármazottai megnövekedett számban kezdeményezték magyar állampolgárságuk 
tisztázását, ami a budapesti Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálytól jelentős számú 
adatrögzítési, adategyeztetési megkeresést eredményezett a szentgotthárdi anyakönyvi 
hivatal felé is, esetenként egész családfát kellett felderíteni és rögzíteni. 
 
Lakcímnyilvántartás: 
 
A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás. Legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai 
kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett 
lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. 
igénybevételéhez mintegy 40 esetben került sor (2020-ban 43 esetben) hatósági 
bizonyítvány kiállítására. 
Ezen túl jelentős többletfeladatot adott 2021-ben az új városi szemétszállítási rendszer 
kapcsán az STKH Sopron szemétszállító cég azon elvárása, hogy az egyedülálló idős 
ügyfeleiktől hatósági bizonyítványt kértek arról, hogy lakcímükön egyedül élnek. 
Mintegy 30 ilyen egyedi lakcímigazolást adtunk ki, és további több száz ügyfél esetében 
az adatbázisból való lekérdezéssel, listán adtunk igazolást. 
 
Állatvédelmi ügyek: 
 
A 2021. évben megnövekedett az ebekkel kapcsolatos panaszok, bejelentések száma is. Hat 
esetben kellett helyszíni szemlét végezni, amelyek során egyes eseteket sikerült az érintettek 
közreműködésével rövid úton rendezni, így végül 3 esetben küldtünk ki hivatalos 
felszólítást.  
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A Szentgotthárdi Kutyabarátok Egyesülete által fenntartott kutyatelep ellen 2021. 
második félévében számos panasz érkezett, főként osztrák állatvédő szervezetektől. Ezeket az 
állatmenhelyekkel kapcsolatos hatáskörrel rendelkező járási főállatorvosnak továbbítottuk, 
illetve részt vettünk a főállatorvos által kezdeményezett helyszíni szemlén. 
 
Szociális ügyek 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 
gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 
6.000-6.500,- Ft összegű (2021. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 
kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja 
meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 
25 volt (2020-ban 22, 2019-ben 25, 2018-ban 30). 2021. évben összesen 49 gyermek (2020-
ban 49, 2019-ben 44, 2018-ban 56) részesült 6.000,-Ft, illetve 6.500,-Ft összegű egyszeri 
pénzbeli támogatásban.  
A vizsgált időszakban elutasítás nem volt.  Fellebbezésre nem került sor.   
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló XCIX. törvény és a 
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezett egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások időtartamának 
meghosszabbításáról. A módosítás célja annak megelőzése, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a 
rászoruló személyek – elveszítve ellátásukat – kikerüljenek a szociális ellátórendszerből. Így a 
2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetve hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet fennállását megállapító határozat hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját 
követő második hónap utolsó napjáig meghosszabbodik. 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 
meghatározott körülmények közül egy fennáll. 
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények 
közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban 
részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
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jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetének fennállását. 
 
Szentgotthárdon 2021. évben 4 gyermek hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 
2021. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 11 volt (2020-ban 7), illetve a 
gyámhivatal által nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő 
fiatalokkal együttesen 12 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a 
nyilvántartásban (2020-ban 9).  
Elutasítás, fellebbezés nem volt. 
 
Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 
 
A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 
zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi 
gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetést. 
 
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs 
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 
kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb 
akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője 
számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló 
gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 
 
A szünidei gyermekétkeztetést igényelhette a hátrányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, 
más törvényes képviselője. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. 
(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) Széchenyi Konyhájáról biztosította a szünidőkben. Az étel 
elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. 2021. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári, 
az őszi és a téli szünetben 6-6 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
részesült ingyenes étkezésben. 
 
Apa nélkül anyakönyvezett gyermek családi jogállásának rendezése 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től a települési önkormányzat jegyzője az apa 
adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy a 
gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható és arra, hogy a 
kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére bármely gyámhivatal illetékes, 
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valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt 
is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.” 
2021. évben 1 apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről kapott értesítést és járt 
el jegyzői gyámhatóságunk. 
 
Családvédelmi koordináció 
 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020. január 1-jén 
hatályba lépett módosításával a korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó családvédelmi koordináció a települési önkormányzat 
jegyzőjének hatáskörébe került át. 
Ezen jogkörben, más település ügyében kijelölés alapján eljárva 2021. évben hozzátartozók 
közötti erőszak veszélye miatt tett jelzés fogadását követően egy esetben járt el hivatalunk. 
 
Hagyatéki eljárás: 
 
Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, a döntésre 
a közjegyzői eljárásban kerül sor. 
A pandémia miatt országos gyakorlattá vált, hogy a hozzátartozók személyes meghallgatása 
helyett a hagyatéki leltár adattartalmával megegyező nyilatkozatot juttatunk el a 
halottvizsgálati bizonyítványon szereplő temetést intéző hozzátartozóhoz. Természetesen van 
lehetőség a személyes tájékoztatásra, ezzel a hagyatéki eljárások körülbelül felében élnek is a 
hozzátartozók. 
 
A hagyatéki törvény változásával 2020. február 1-jétől az öröklésben érdekelteknek 
lehetőségük van már a jegyző előtt folyó hagyatéki eljárásban megfellebbezni a hagyatéki 
vagyonhoz tartozó ingatlanokról készült adó- és értékbizonyítványt. Ugyanettől az időponttól 
a hagyatéki leltárt készítő köteles tájékoztatni a feleket az eljárás során az általa beszerzett 
adatokról, a hagyaték tárgyához tarozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási 
intézekedések kérelmezésének lehetőségéról, iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéról, 
jogaikról, kötelezettségeikról, az eljárás várható költségeiről, a hitelezői igény bejelentéséről, 
egyezségkötés lehetőségéről. Tehát teljes körű tájékoztatást kell nyújtanunk már a jegyző előtt 
folyó eljárási szakaszban is. Ezzel a jogszabályváltozással a jegyző előtt folyó hagyatéki 
eljárás nehézkesebbé vált, nem zárul le a leltár összeállításával, külön kell tájékoztatni az 
érintetteteket, ki kell várni a fellebbezésre adott határidő lejártát. Amennyiben megfellebbezik 
az ingatlan értékét, továbbítani kell az azt kiállító jegyzőhöz, aki vagy módosítja az értéket, 
vagy felterjeszti a fellebbezést az illetékes megyei kormányhivatalhoz mint másodfokú 
szervhez. 
 
Az elkészített hagyatéki leltárokat elektronikusan az ASP keretrendszerből továbbítjuk a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamarához, ahonnan továbbítják az illetékes közjegyzőhöz. 
2021. február 1-jét követően az ASP Hagyatéki szakrendszerébe az anyakönyvezést követően 
megjelenik az úgynezvezett elektronikus halottvizsgálati bizonyítvány (EHVB), mely még a 
mai napig is nehézkesen megy. 
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Elsősorban a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatokat használjuk, 
de a hozzátartozóval az egyeztetés továbbra is szükséges.  
 
Hagyatéki eljárásoknál a megkeresések alkalmazására akkor kerül sor leginkább, ha az 
örökhagyó ingatlanvagyona más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítványt 
más hivatalatól kell beszerezni. 
A leltár elektronikus kézbesítésével a hozzátartozók által becsatolt forgalmi engedélyek 
másolata időnként olvashatatlan, ezért szinte minden alkalommal megkeressük a Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályát is az örökhagyó tulajdonában lévő gépjármű 
nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására. 
 
Birtokvédelem: 
 
2021-ben 8 birtokvédelmi kérelem érkezett hivatalunkhoz. (2020-ban 3, 2019-ben 11). Öt 
kérelmet elutasítottunk, három kérelemnél helyt adtunk a birtokvédelet kérőnek. 
A kérelemnek helyt adó döntésekben a cselekmény megszüntetésére szólítottuk fel a 
birtokháborítást elkövetőket. Az elutasító döntéseknél két esetben nem találtuk a kérelmet 
megalapozottnak, három esetben pedig hatáskörünk hiányát állapítottuk meg. 
Birtokvédelmi ügyekben minden esetben határozatot kell hozni, mely ellen nincs helye 
közigazgatási úton jogorvoslatnak, a döntés megváltoztatása iránt a döntést sérelmesnek tartó 
fél a bíróságon nyújthat be keresetet. A vizsgált időszakban jegyzői birtokvédelmi határozat 
megváltoztatása iránt egy alkalomal keresetlevelet nyújtottak be a Körmendi Járásbíróságra 
(2020-ban nem volt ilyen eset). 
2021-ben nem kezdeményeztek végrehajtást. 
 
1.2. Önkormányzati adóhatóság 
 
Gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában: 
 
Az önkormányzati adónyilvántartás az előző évekhez hasonlóan továbbra is az önkormányzati 
ASP szakrendszeren keresztül történik. 
2021. január 1. napjától a gépjármű adónemmel kapcsolatos valamennyi hatósági feladat a 
Nemzeti Adó- és Vámhatóság hatáskörébe tartozik. 
 
Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 
 

• A 2020. december 31-ig fennálló tartozások beszedése/behajtása, túlfizetések 
visszautalása. 

• Befizetések könyvelése (gépjárműadó, késedelmi pótlék, idegen bevétel, eljárási illeték, 
bírság és egyéb bevétel vonatkozásában). 

• Havonta a bevétel átutalása, 100% a Magyar Államkincstár részére 
• Havonta kimutatás készítése a befizetésekről a költségvetés részére. 
• Negyedéves/féléves zárás készítése. 
• A gépjárműadó megosztásról éves adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére. 
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• Egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a Magyar Államkincstárnak. 
• Egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak, mely (cég esetében) 862 db volt 

2021-ban (évente két alkalommal, a márciusi és a szeptemberi befizetést megelőzően 
küldjük ki). 

• Adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése. 
• Felszólítások kiküldése a hátralékkal rendelkező adózók részére. 
• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 
• Végrehajtási eljárás megindítása. 
• Részletfizetési kérelmek elbírálása, határozathozatal. Hatályban lévő részletfizetési 

határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, nem teljesítés esetén felszólítás, ezt 
követően pedig végrehajtás megindítása. 

• Mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozathozatal. 
• Elévült tételek rendezése. 

 
Az adózók kérelme alapján 36 esetben intézkedtünk gépjárműadó 2021. évi téves 
befizetéséből eredő túlfizetés visszatérítéséről. 102 esetben történt kérelemre 2021. előtti 
túlfizetés visszatérítése, vagy átvezetése más adónemre. 
 
Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 
 

• Megkeresések alapján a felszólítások kiküldése. 
• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 
• Végrehajtás indítása. 
• Rendszeres tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 
• A behajtás sikeressége esetén a megkereső szerv értesítése, valamint a behajtott összeg 

utalása. 
 
Az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a folyamatban lévő megkeresések 
száma 8 darab, ebből 5 darab megkeresés érkezett 2021-ben. 
 
Adó- és értékbizonyítványok kiállítása, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj 
vonatkozásában: 
 
Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása: 
 
Év közben folyamatosan: hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 205 alkalommal 
került rá sor. 
 
Helyi iparűzési adó az egyéni vállalkozók esetében: 
 
A 2021. adóévben 457 db bejelentkezési, változásbejelentés nyomtatvány és 315 db - 
egyéni vállalkozó által benyújtott - adóbevallás feldolgozására került sor, amelyből 116 db 
záróbevallás és 5 fő őstermelő által benyújtott bevallás volt. A márciusi és szeptemberi 
befizetési határidőket megelőzően összesen 1.059 db egyenlegközlő elkészítésére és 
postázására került sor az adózók részére. 
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A Htv. 42/E. §-ának köszönhetően az Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi, a 
cégbíróságtól, a bíróságtól, az egyéni vállalkozók nyilvántartásától érkezett, valamint az 
állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül bejelentkező adóköteles tevékenységet végző 
adózók bejelentéseinek és változás-bejelentéseinek adatait továbbítja az önkormányzati 
adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás eredményeképpen 311 db egyéni vállalkozó 
bejelentkezési, változásbejelentési bevallása került feldolgozásra. 
 
A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 67 esetben került sor az egyéni 
vállalkozók értesítésére arról, hogy rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban 
foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket. 
 
Amennyiben a vállalkozó a helyi iparűzési adó vonatkozásában a kisadózó vállalkozások 
tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozóként kíván adózni és az erre irányuló döntését az 
adóhatóság felé bejelenti, azonban e minősége nem a teljes adóév vonatkozásában áll fenn (év 
közben kezdő adózók esete), minden esetben értesítést küldtünk az adókötelezettség 
teljesítésének határidejéről, illetve annak összegéről, figyelemmel arra, hogy ilyen esetben az 
adó alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján 
arányosított része. Ilyen értesítés kiküldésére 29 esetben került sor. 
 
Az adóbevallások benyújtására jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 35 
esetben került sor a bevallást be nem nyújtott egyéni vállalkozók hiánypótlásra történő 
felszólítására, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól és a kereskedelmi ügyintézőtől 
kapott információk (folyamatos tájékoztatás az engedélyhez kötött kereskedelmi 
tevékenységet megkezdő, illetve tevékenységet befejező vállalkozókról) alapján a még be 
nem jelentkezett egyéni vállalkozók bejelentkezésre, változásbejelentésre, illetve 
adóbevallás, záróbevallás benyújtására történő felszólítására. 
 
A 2021. év során 41 db fizetési felszólítás került kiküldésre az egyéni vállalkozó adózók 
részére, amely az iparűzési adó hátralék összegén túl a bármely más adónemben esetlegesen 
felhalmozott tartozások összegét is tartalmazta, illetve a tartozásokat terhelő késedelmi pótlék 
összegét is. 
 
A fenti intézkedések a megindított végrehajtási eljárásokat megelőző lépések voltak, 
amelyekkel az adóhatóság lehetőséget adott az adózóknak arra, hogy a végrehajtási eljárás 
megindításának elkerülése érdekében önként teljesítsék a felhalmozott tartozásukat. A fizetési 
felszólítások eredményeképpen 17 fő egyéni vállalkozó adózó esetében rendezésre került a 
hátralék összege. 
 
A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyéni vállalkozók esetében végrehajtási 
cselekményként elsősorban a bankszámlára vezetett hatósági átutalási megbízás, illetve a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás 
volt a leginkább célravezető. A 2021. évben a kormány által a koronavírus világjárvánnyal 
összefüggésben elrendelt gazdaságvédelmi intézkedésekre tekintettel az egyéni vállalkozók 
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2021. adóévben felhalmozott és önként nem teljesített adótartozásainak hatósági átutalási 
megbízással (inkasszó) történő behajtására nem került sor. 
 
A helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján mentes a helyi iparűzési adó alól a Htv. 52. § 23. pontja alapján az a háziorvos, 
védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 
nem haladja meg. 
A fentiekre figyelemmel 2021. évben is kiküldésre került egy tájékoztató levél az érintett 
adózók részére. Az adómentességre vonatkozó nyilatkozatot 4 egyéni vállalkozó adózó 
nyújtotta be adóhatóságunkhoz, így a 2021. adóévre ők kaptak adómentességet a helyi 
iparűzési adó alól. Ehhez kapcsolódóan belföldi jogsegély keretében megkerestük a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőt, hogy tájékoztassa adóhatóságunkat arról, hogy a háziorvos, 
védőnő vállalkozások valóban rendelkeznek-e a NEAK-al kötött finanszírozási szerződéssel, 
illetve információt kértünk arról is, hogy a finanszírozási szerződés keretében végzett 
tevékenységükből milyen mértékű bevétel származik. 
 
A 2021. adóévben adóelőleg eltörlésére irányuló kérelem 1 fő adózó részéről, adóelőleg 
mérséklésére irányuló kérelem 2 fő egyéni vállalkozó adózó részéről érkezett 
hivatalunkhoz, mely kérelemeknek az adóhatóságunk helyt adott. A 2021. adóévben 
részletfizetés iránti kérelem benyújtására nem került sor. 
 
Helyi iparűzési adó a cégek esetében: 
 
Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 49 
esetben került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására. 
A hátralékosokkal szemben 35 fizetési felszólítás kiküldésére került sor. 
A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 138 esetben került sor a vállalkozók 
értesítésére arról, hogy az adóbevallás feldolgozását követően rendszerünk nyilvántartása 
szerint a bevallásban foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek 
terhelik őket. 
 
2021-ben az iparűzési adó vonatkozásában 722 bejelentkezés/változásbejelentés (ebből 694 
db a NAV-on keresztül érkezett) és 456 db adóbevallás került feldolgozásra. 
 
6 esetben nyújtottak be az adózók részletfizetés iránti kérelmet, amit 6 esetben határozatban 
engedélyeztünk. 
4 esetben került sor adózói adóelőleg módosítási kérelem benyújtására, amit 4 esetben 
határozatban engedélyeztünk. 
 
Talajterhelési díj: 
 
A talajterhelési díj bevallásra kötelezett adózókról a Vasivíz Zrt-től kapott adatok alapján 
2021 márciusában kiküldésre kerültek a bevallási nyomtatványok és tájékoztató levelek az 
érintettek részére. A beszámolóval lefedett időszakban 16 db talajterhelési díj bevallás 
került feldolgozásra. 
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Magánfőzés jövedéki adója, idegenforgalmi adó, telekadó: 
 
Magánfőzés jövedéki adója: 
 
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a 
magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban pedig – ide nem értve az 
előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az ellenőrzött tevékenység végzésének helye 
szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A magánfőző a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt 
változást 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és 
vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az 
önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az 
állami adó- és vámhatóság részére. 
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. 
2021-ben 2 db desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése történt. 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Bevallásokat negyedévente kellett 2021-ben benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi 
adómérték 500,- Ft/vendégéjszaka/fő. A múlt évben 79 bevallás érkezett. 
Az időközönkénti ellenőrzés is megtörtént a kereskedelmi ügyintézővel közösen, azaz a 
szálláshelyeken a bevallás adatainak és a szállásadó nyilvántartásainak összehasonlítása, 
nyilvántartások megfelelő kitöltésének az ellenőrzése. 
 
Telekadó: 
 
3 telekadót előíró és 2 telekadót törlő határozat készült. 
Egy adózó esetében a korábbi években felhalmozódott telekadó tartozások átadásra kerültek 
behajtásra/végrehajtásra a NAV-hoz. Mivel a behajtás sikerrel járt, az adótartozások erejéig 
bejegyzett végrehajtási jog visszavonásra került a földhivatalnál. 
 
Általános, bármely adónemet érintő feladatok: 
 
A beszámolóval lefedett időszakban 28 db hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiállítására 
került sor. Ezenfelül 109 esetben került sor a vállalkozások és magánszemélyek kérelme 
alapján adóvisszatérítésre, továbbá benyújtott kérelem alapján 28 esetben került sor az 
adótúlfizetések rendezésére adószámlák közötti átvezetésekkel. 
 
1.3. Városüzemeltetéshez tartozó hatósági ügyek 
 
Vízgazdálkodási hatósági jogkör 
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlása kapcsán a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
határozza meg a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatásköröket, 
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melynek értelmében többek között az évi 500 m3 vízigény alatti, háztartási/házi ivóvíz igényt 
kielégítő, az első vízadó rétegből nyert talajvíz kitermelésére szolgáló ásott/fúrt/vert kút 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, megszüntetéséhez, fennmaradásához a helyi jegyző engedélye 
szükséges. 
2021-ben fúrt kút létesítésére 1 db engedély kérelmet nyújtottak be és 1 db engedély nélkül 
létesített fúrt kútra kértek fennmaradási és üzemeltetési engedélyt.  
 
Jogorvoslati eljárás nem volt, felügyeleti szerv eljárására, ellenőrzésére nem került sor, 
végrehajtási intézkedések nem voltak. Ellenőrzésre nem került sor.  
 
Megkeresés: Környezetvédelmi Programunk szerint Szentgotthárdon az átlagos talajvíz 
mélység 4,0 m. A Belügyminisztérium által 2018 novemberében kiadott, a települési 
önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárási szabályairól szóló 
tájékoztató szerint: 

„Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a 
talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg 
a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó 
mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e. E 
tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.” 

A fentiek miatt azokban az esetekben, ha a létesítendő, vagy fennmaradással érintett kút 
talpmélysége 20,0 m, vagy azt meghaladja, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakmai 
véleményét kikérjük az engedély kiadása előtt. 
 
Fakivágási engedélyezési ügyek 
 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a 
jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, a közterületen lévő fás szárú növények 
kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 
2021-ben fakivágási engedély iránti kérelmet nem nyújtottak be. 
 
Címigazolások 
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szerint a címképzés (új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése) az illetékes 
jegyző hatáskörébe tartozik. Az okmányirodai bejelentkezéshez, hitelfelvételhez, biztosítási, 
idegenrendészeti ügyek viteléhez is szükség lehet az ingatlan címének igazolására, ha az 
ingtalan-nyilvántartásból származó tulajdoni lap hiányos, vagy eltér a lakcím-nyilvántartás 
adataitól. 2021-ben a Magyar Államkincstár által koordinált Otthonteremtési pályázatok 
elszámolása kapcsán hiánypótlásként előírt, lakcímhez kötődő, különféle tartalmú 
igazoláskérések szaporodtak el. 
2021-ben 86 db címigazolás kiadására került sor.  
 
Megkeresés: A tulajdoni lapokon hiányzó címadatok rendezése érdekében, több alkalommal a 
KCR-ben való rögzítéshez a Földhivatal megkeresésével INY azonosítókat és koordinátákat 
kértünk ki. 
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Szakhatósági állásfoglalások 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint törvény vagy a 
szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság 
számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező 
állásfoglalását be kell szereznie. 
2021-ben  40 db szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresés érkezett hírközlési, 
műszaki biztonsági, közlekedési vagy földügyi igazgatási ügyekben, a helyi 
településrendezési vagy természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kapcsán. 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze kijelölésére 9 telekalakítási ügyben jártunk 
el, Csörötnek és Magyarlak önkormányzatainak ügyeiben.  
 
 
2. Önkormányzati hatósági ügyek 
 
2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 
 
Szociális feladatok: 
 
A lejjebb részletezett adatok arról tanúskodnak, hogy a támogatásban részesülők száma 2021-
ben csökkent, a támogatottak köre fokozatosan szűkül. Az ellátotti kör szűkülésében több ok 
is közrejátszik, ezek közül a legmeghatározóbb a jogosultsági jövedelemhatár relatív 
értékvesztése. A segélyezésnél használt viszonyítási alap, az öregségi nyugdíj legkisebb 
összege (2008-től 22.800,- Ft) évről évre kisebb hányadát teszi ki mind az átlagkeresetnek, 
mind az átlagnyugdíjnak. Miközben a keresetek és nyugdíjak vonatkozásában az eltelt 
időszakban több pozitív intézkedés is történt (évenkénti minimálbéremelés, évenkénti és év 
közbeni nyugdíjemelések) a jövedelemhatár helyi szociális rendeletünk szerint 2016. évben 
emelkedett utoljára, így az érintettek egy része elvesztette jogosultságát a támogatásokra, 
illetve a nyújtott támogatási összeg jelentősége is csökkent az érintettek számára. 
 
Rendkívüli települési támogatás: 
 
Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 
szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő, 
gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 
támogatást kérő kérelmezők részére. A jövedelemhatártól eltérni, az igénylő rendkívüli 
élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás esetén lehet. A támogatást kérők egy része 
természetbeni formában (utalvány, hátralék átvállalás) részesült támogatásban. 
A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. Az elutasítások száma minimális, 
melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó 
érdeklődők be sem adják kérelmüket. 
2021. évben rendkívüli települési támogatás 175 esetben került megállapításra, a kifizetett 
összeg 3.044.000,- Ft volt. 
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A támogatásban részesülők közül csupán 3 fő részesült elhunyt személy eltemettetéséhez 
nyújtott támogatásban, mivel a jövedelemhatár igen alacsony. Több személy számára viszont 
haláleset miatt rendkívüli élethelyzetére tekintettel rendkívüli települési támogatás került 
megállapításra. 
 
Tavaly 22 fő részesült természetbeni formában (főként utalvány) támogatásban. 2021. évben 1 
személy részesült természetben nyújtott tüzelő támogatásban. Ennek oka a tűzifa magas 
összegű szállítási költsége volt. Az ilyen irányú kérelemmel élőknek pénzbeli támogatást 
nyújtottunk, melyet felhasználva tüzelő vásárlására nyílt lehetőségük. 
Elutasítás két esetben fordult elő, fellebbezés nem volt. 
 
2021. évben rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma: 
 

 Személyek 
száma 

Támogatási 
esetek száma 

1 alkalommal részesült 25 25 

2 alkalommal részesült 16 32 

3 alkalommal részesült 10 30 

4 v. több alk. 22 88 

Összesen 73 175 
 
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
(lakásfenntartási támogatás): 
 
A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által 
kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatás 
egy évre szól. 
2021. évben összesen 41 fő részesült lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatásban 3.000-6.000,- Ft közötti összegben. Az ellátásra december 
hónapra kifizetett összeg 163.700,- Ft volt. 2021. évben összesen 1.835.000,- Ft került 
kifizetésre erre a támogatási formára. 
Elutasítás 5 esetben fordult elő, fellebbezés nem volt. 
 
Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 
 
A lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmény a védendő fogyasztók intézménye – 
a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 
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anyagi körülmények között élők érdekében - az energiaszolgáltatás és a gázszolgáltatás 
tekintetében. 
A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 
kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. 
A kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító 
ellátást megállapító igazgatási szervvel is (járási hivatal, települési önkormányzat jegyzője, 
illetve a Magyar Államkincstár). 
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 
alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 
ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). 
A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog. 
2021-ben 9 igazolás került kiadásra védendő fogyasztók tekintetében. 
 
Környezettanulmányok készítése: 
 
Esetenként környezettanulmány készítésével van lehetőségünk arra, hogy az ügyfél által a 
kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. Erre az elmúlt évben a 
járványhelyzetre tekintettel korlátozottan, 4 alkalommal került sor. 
 
A helyi szociális rendeletünk alapján lehetőségünk van arra, hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Központot kérjük fel környezettanulmány végzésére. Hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítása, rendkívüli élethelyzet fennállásának „igazolása” miatt – a vizsgált 
időszakban 1 alkalommal fordult ez elő. 
 
Köztemetés: 
 
Az elmúlt évben a közköltségen történő eltemetettek szinte mindannyian a Szentgotthárdi 
Szakosított Otthon lakói voltak, 27 esetben kérték a közköltségen történő eltemettetést (2020-
ban 21 eset), ebből csak egy elhunyt nem a szakosított otthon lakója volt. 
 
Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol halálozik el, köztemetésének költségét 
önkormányzatunknak meg kell térítenie. A vizsgált időszakban 12 alkalommal kellett 
átvállalnunk a szombathelyi köztemetés költségét és egy körmendi köztemetés volt (2020-ban 
6 ilyen szombathelyi és körmendi köztemetés volt). A szombathelyi köztemetések költsége 
még mindig magasabb a szentgotthárdi köztemetés költségénél. Sajnos tavaly már csak a 
hamvasztás költségeinek átvállalásakor nem érte el a 200.000,- Ft-ot a köztemetések számlája. 
A köztemetés költségének az eltemettetésre köteles hozzátartozótól való visszaigénylésénél 
figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem 
fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, 
és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 
 
Környezetvédelmi igazgatás: 
 
Szentgotthárd belterületén 2021. május 15-ét és szeptember 15-ét követően lakossági, vagy 
közterület-felügyeleti jelzés alapján 27 tulajdonosnak küldtünk ki felszólítást az 



 43 

elhanyagolt területeik lekaszálására vonatkozóan. A felszólítás hatására a területek egy 
részét a megadott határidőn belül lekaszálták, de 5 tulajdonos esetében határozatban 
kényszerkaszálást rendeltünk el. 
 
2.2. Városüzemeltetési feladatok 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében (a továbbiakban: Rendelet) a településkép 
védelméről szóló 5/2018 (III. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint a 
település polgármestere településképi véleményezési, vagy településképi bejelentési eljárást 
folytat le a városi főépítész közreműködésével. 
2021-ban 3 db településképi bejelentési és 4 db településképi véleményezési eljárás 
lefolytatására került sor. 
A fentieken túl a városi főépítész településképi tájékoztatást nyújt – 2021-ben a rögzített 
településképi tájékoztatások száma: 10 db. 
 
A Rendelet értelmében a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az 
építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának 
megváltoztatásáról, annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése céljából és a 2012. 
december 31. után épített, építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi 
bejelentéshez nem kötött építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez. 
2021-ben rendeltetés módosításhoz kapcsolódó hatósági bizonyítvány kiállítása nem volt, 
épületfeltüntetéshez 1 db hatósági bizonyítvány kiállítására került sor. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Közös 
önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról készített Beszámolót megismerte, azt elfogadja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
Szentgotthárd, 2022. 02. 14. 
 
            
           
                          
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 
2022.02.23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A 2021.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 
 
1. Kiegészítő költségvetési támogatások /10,11,12 hó/ 
 
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 224.006 Ft 
 
Települési önkorm. egyes köznev feladat tám 2.072.165 Ft 
 
Szociális ágazati pótlék 
Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 11.667.665 Ft 
 
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám 4.262.400 Ft 
 
Települési önkorm.kultúrális fel.támog 73.216 Ft 
 
Iparűzési adó támogatás 47.383.378 Ft 
 
Fedezete:Tartalék 65.682.830 Ft 
 
 
2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 
A./Rendelőintézet    
 
Közfoglalkoztatási támogatás 
 Személyi juttatás 255.000 Ft 
 Munkaadót terhelő jutt. 19.764 Ft 
Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről Központi ktgv-i szerv 274.764 Ft 
 
 
Átcsoportosítás 
Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről  
                         Fejezeti kezelési előirányzattól 123.980 Ft 
Működési c.tám. államháztartáson belülről 
                         Fejezeti kezelési előirányzattól -123.980 Ft 
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Foglalkozás egészségügy alapellátása /személyi juttatás/ 31.000 Ft 
Foglalkozás egészségügy alapellátása / munkaadót terhelő jutt / -31.000 Ft 
Járóbetegek gyógyító gondozása /személyi juttatás/ 293.000 Ft 
Járóbetegek gyógyító gondozása / munkaadót terhelő jutt. / 10.000 Ft 
Járóbetegek gyógyító gondozása / dologi kiadás / -303.000 Ft 
Egészségügyi laboratóriumi szolg /személyi juttatás/ 1013.000 Ft 
Egészségügyi laboratóriumi szolg / munkaadót terhelő jutt. / 57.000 Ft 
Egészségügyi laboratóriumi szolg / dologi kiadás / -1.070.000 Ft 
Képalkotó diagnosztika / személyi juttatás / 175.000 Ft 
Képalkotó diagnosztika / dologi kiadás. / -175.000 Ft 
Fizikoterápia személyi juttatás 120.000 Ft 
Fizikoterápia dologi kiadás -120.000 Ft 
Ifjúság-egészségügyi gondozás/ személyi juttatás/ 72.000 Ft 
Család- és nővédelmi egészségü.gond. / személyi juttatás/ -72.000 Ft 
Család- és nővédelmi egészségü.gond. / dologi kiadás/ 450.000 Ft 
Család- és nővédelmi egészségü.gond. / beruházás/ -450.000 Ft 
EFI iroda fenntartása / személyi juttatás / 722.000 Ft 
EFI iroda fenntartása / dologi kiadás. / 58.000 Ft 
EFI iroda fenntartása / munkaadót terhelő jutt. / -260.000 Ft 
EFI iroda fenntartása / beruházás. / -520.000 Ft 
Ferzőző m., járvány /dologi kiadás/ 2.206.258 Ft 
Járóbetegek gyógyító szakellátása / dologi kiadás / -2.206.258 Ft 
 
B/ Móra Ferenc Könyvtár 
Múzeumok Kollégiuma 
                   Dologi kiadás 1.200.000 Ft 
Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről Elk. állami pénzalap 1.200.000 Ft 
 
Könyvtár 
              Személyi juttatások 1.740.000 Ft 
              Munkaadót terhelő jár 225.000 Ft 
              Dologi kiadások 275.000 Ft 
Fedezete: Működési bevétel 2.240.000 Ft 
 
Könytár 
             Dologi kiadások 118.378 Ft 
Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről Központi ktgv-i szerv 118.378 Ft 
 
Átcsoportosítás 
Hungarikum dologi 1.975.186 Ft 
Hungarikum beruházás -1.975.186 Ft 
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C/ Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
  1.579.460 Ft 
Ebből: Dologi kiadás          1.579.460 Ft 

Fedezete: Intézményi működési bevétel    552.460 Ft 
                 Működési célú tám.bev.áht.bel. 1.027.000 Ft 
 
Közterület rendjének fenntartása (Személyi juttatás)    200.000 Ft 
Fedezete: Önkormányzat igazg.tev. (Személyi juttatás)  - 200.000 Ft 
 
Zárolás 
Önkormányzat igazgatási tevékenysége         - 24.000.000 Ft 
Ebből: Személyi jutt.                        - 10.000.000 Ft 
            Munkaa.terh.jár.                      - 1.500.000 Ft 
            Dologi kiadás                         - 10.500.000 Ft 
            Felhalmozási kiadás               - 2.000.000 Ft 
Adó-, vám- és jövedéke igazgatás            -6.000.000 Ft 
Ebből: Személyi jutt.                  - 5.000.000 Ft 
 Munkaa.terh.jár.                 - 500.000 Ft 
 Dologi kiadás                      - 500.000 Ft 
Fedezete: Intézményfinanszirozás - 30.000.000 Ft 
 
 
D/ Önkormányzat  
1.Pályázatok, támogatások 
Zárkerti Pályázat 
Beruházás 24.945.340 Ft 
Fedezet: Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 24.945.340 Ft 
 
Dr.Kozma Ferenc naplójának kiadása  
Személyi juttatás 1691100 Ft 
Dologi kiadás 689.080 Ft 
Fedezet: Működési célú ktgvi tám és kieg támog. 1.380.180 Ft 
              Tartalék / 5/2021 KT határozat/ -1.000.000 Ft 
 
Hungarikum 2020 
Dologi kiadás 10.000 Ft 
Egyéb működési kiadások 16.850 Ft 
Immateriális javak 1.507.000 Ft 
Fedezet: Vis Maior Felújítás -1.528.270 Ft 
             Hungarikum 2020 Beruházás -5.580 Ft 
 
Hungarikum 2021 
Dologi kiadás 4.000.000 Ft 
Fedezet: Működési célú ktgvi tám és kieg támog. 4.000.000 Ft 
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TOP Ipari Park 
Dologi 725.495 Ft 
Egyéb felhalmozási kiadás 6.086.368 Ft 
Fedezete: Beruházás -6.811.863 Ft 
 
Mozi az egész világ LEADER 
Dologi 500.000 Ft 
Fedezet: Beruházás -500.000 Ft 
 
TOP Tourizmus 
Dologi 6.794.610 Ft 
Személyi jellegű kifizetés 75.000 Ft 
Munkaadót terhelő járulék 10.641 Ft 
Fedezet: Beruházás -6.027.041 Ft 
               Tartalék -50400 Ft 
              Város község dologi -753.210 Ft 
 
 
TOP Csapadékvíz 
Tartalék 12.000.000 Ft 
Dologi 352.000 Ft 
Beruházás 5740.000 Ft 
Fedezete: Beruházás -352.000 Ft 
                Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 17.740.000 Ft 
 
 
Óvoda energetikai felújítás 
Felújítás 5.447.059 Ft 
Fedezete: Beruházás -5.447.059 Ft 
 
 
Kerthelyiség 
Dologi kiadás 66.600 Ft 
Felújítás 23.198.633 Ft 
Fedezete: Beruházás -19.402.349 Ft 
                Tartalék -3.796.284 Ft 
 
Ciszter tanösvény LEADER 
Dologi 319.405 Ft 
Beruházás 76.957 Ft 
Fedezete: Vis maior Felújítás -396.362 Ft 
 
Vis Maior pályázat 
Dologi 25.978.314 Ft 
Felújítás -718.182 Ft 
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Fedezete:Felújítás -25.978.314 Ft 
               Felhalmozási célú önkormányzati támogatás -718.182 Ft 
 
IV. Károly visszatéri kísérlet évforduló program támogatás 
Személyi jellegű kifizetés 524.524 Ft 
Munkaadót terhelő jutt. 97.483 Ft 
Dologi kiadás 151.626 Ft 
Fedezete: Beruházás - 650.750 Ft 
               Külkapcsolati keret Egyéb működési kiadás - 122.883 Ft 
  
Alpokalja II. ütem Vizivándor tábor eszköz beszerzés /Határozat/ 
Dologi kiadások 3.000.000 Ft 
Fedezete: Tartalék -3.000.000 Ft 
 
 
2. Átcsoportosítások: 
Kézilabda csarnok  
Dologi kiadás 916.440 Ft 
Fedezete: Beruházás -916.440 Ft 
 
Út építés  
Felújítás 1.542.415 
Fedezet Beruházás -1.542.415 
 
Kaszagyári terület 
Dologi kiadás 250.000 Ft 
Önkormányzati beruházás 959.168 Ft 
Fedezete: Beruházás -1.209.168 Ft 
 
 
PM keret átcsoportosítás Szt/2839/2021 iktatószámú utasítások szerint 
Város község gazdálkodás:  
Ebből: Dologi kiadás 42.885 Ft 
 Személyi jellegű kifizetés 124.448 Ft 
 Munkadót terhelő járulékok 23.280 Ft 
 Egyéb működési kiadás 250.000 Ft 
Fedezete: Általános tartalék - 440.613 Ft 
 
Város község gazdálkodás  
Munkaadót terhelő járulék 657.876 Ft 
Személyi jell kifizetések 6.304 Ft 
Fedezete: Vis maior Felújítás -657.876 Ft 
                Város község dologi -6.304 Ft 
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Önkormányzati ingatlan Beruházás 15.338.428 Ft 
Fedezete: Vis Maior felújítás -13.638428 Ft 
               Önk. vagyonnal kapcs gazd Dologi kiadás -1.700.000 Ft 
 
Babautalvány 
Személyi jell kifizetés 200.000 Ft 
Munkadót terhelő járulékok 35.400 Ft 
Fedezete: Egyéb felhalmozási kiadás -235.400 Ft 
 
Skate Park  
Beruházás  1 
Fedezete:Vis Maior Felújítás -1 
 
Művelődési ház Máriaújfalu 
Dologi kiadás 361.778 Ft 
Felújítás 583.553 Ft 
Fedezete: Beruházás -945.331 Ft 
 
LEADER 2019  - LEADER pályázat VP6-19.3.1-17 visszatérítendő támogatás 
Egyéb működési támogatás /visszatérítendő/ 726.281 Ft 
Fedezet: Vis maior Felújítás -726.821 Ft 
 
Sportcsarnok üzemeltetés 
Dologi kiadás 776.971 Ft 
Fedezete:Vis maior Felújítás -276.971 Ft 
                 Tartalék -500.000 Ft 
 
Sportcsarnok térítés mentes átvételhez kapcsolódó áfa /Határozat/ 
Dologi kiadás 405.917.000 Ft 
Fedezet: Pályázati önrész -50.000.000 Ft 
              Top Turizmus Beruházás -80.000.000 Ft 
              Garancia és kezességvállalás Gotthárd-Therm -150.000.000 Ft 
              Tartalék  -125.917.287 Ft 
Sportcsarnok beruházás 2.187.560 Ft 
Fedezete: Önkormányzati behuzázások -2.187.560 Ft 
 
Ifjúsági keret 
Személyi juttatás 17.223 Ft 
Munkaadót terhelő járulék 3.781 Ft 
Fedezete Dologi kiadás -21.004 Ft 
 
Közművelődési tev.és tám 
Személyi jellegű kifizetés 153.773 Ft 
Munkaadót terhelő jrulékok 29.531 Ft 
Fedezete: Dologi -183.304 Ft 
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Külkapcsolati keret 
Személyi jellegű kifizetés 32.435 Ft 
Munkaadót terhelő jutt. 19.924 Ft 
Dologi kiadás 32.403 Ft 
Fedezete: Egyéb működési támogatás - 84.762 Ft 
 
Hulladék gyűjtés dologi kiadás  2.730.723 Ft 
Fedezete:Város község gazd dologi kiadás -2.730.723 Ft 
 
Zöld területkezelés dologi kiadás 13.983.062 Ft 
                           Egyéb működési támogatás 50.000 Ft 
Fedezete: Tartalék -7.645.469 Ft 
                Vis Maior Felújítás -6.387.593 Ft 
 
Közvilágítás dologi kiadás 271.695 Ft 
Fedezete:Város község gazd dologi kiadás -271.695 Ft 
 
Intézmény karbantartás, takarítás dologi kiadás 6.054.849 Ft 
Fedezete: Tartalék -6.054.849 Ft 
 
Szentgotthárd Újság 
Személyi jellegű kifizetés 24.932 Ft 
Dologi kiadás 22.860 Ft 
Város,község dologi kiadás 152.383 Ft 
Fedezete: Munkaadót terhelő járulék -200.175 Ft 
 
Civilalap 
Személyi jellegű kifizetés 29.880 Ft 
Beruházás 200.000 Ft 
Egyéb felhalmozási kiadás 130.000 Ft 
Fedezete:Dologi kiadás -229.880 Ft 
               Egyéb működési kiadás -130.000 Ft 
 
Szabadidős park, fürdő és strand szolg. dologi kiadás 1.316.997 Ft 
Városközség gazdálkodás dologi kiadás -1.316.997 Ft 
 
Első lakáshoz jutók támogatása MEI2022/1 
Egyéb felhalmozási kiadások 200.000 Ft 
Fedezete: Tartalék -200.000 Ft 
 
Oktatási Intézmény fenntartása (SZOI) /dologi kiadás/ 1 333 000 Ft 
Szünidei étkezés /dologi kiadás/ 5 000 Ft 
Fedezete: Iskolai intézményi étkeztetés /Ált.Isk./ dologi kiadás - 1 338 000 Ft 
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ÁFA fizetés miatti átcsoportosítások  
Város község gazdálkodás 9.017.843 Ft 
Vizimegálló fejlesztés Alpokalja dologi 5.036.000 Ft 
Fedezete Tartalék -12.212.843 Ft 
 
Gotthárd –Therm Kft tőkerendezés, támogatás tagikölcsön V/73, V/117 határozat 
Egyéb működési kiadás 15.000.000 Ft 
Fedezete: Működési célú visszafizetési köt. kölcsön 15.000.000 Ft 
Egyéb működési kiadás 15.000.000 Ft 
Fedezete: Tartalék -15.000.000 Ft 
Részesedés növekedése 169.341.587 Ft 
Fedezete: Működési célú visszafizetési köt. kölcsön 15.000.000 Ft 
                Kezesség és garanciavállalás visszafiz. köt -154.341.587 Ft 
 
Nagyboldogasszony Plébánia támogatása 
Város község gazd Egyéb felhalmozási kiadás 5.000.000 Ft 
Fedezete: Városi alap Dologi kiadás -5.000.000 Ft 
 
Sportlétesítmények Dologi kiadás 2.041.367 Ft 
Alpokalja II. ütem dologikadás 3.265.000 Ft 
Önkormányzat útépítés beruházások 1.300.761 Ft 
Önkormányzati felújítástok 1.833.872 Ft 
Fedezete: Alkokalja beruházás -1.841.000 Ft 
                Tartalék -6.600.000 Ft 
 
EASYCredit területajándékozás 
Önkormányzati ingatlan Beruházás 6.420.544 Ft 
Fedezete :Helyi adók és adójellegű bevételek /Telekadó bevétel/ 5.800.000 Ft 
               Késedelmipótlék bírság bevétel 620.544 Ft 
 
Társulás 
Tartalék 5.159.673 Ft 
Fedezete:Egyéb működési kiadások -5.159.673 Ft 
 
KÖH finanszírozás 
Tartalék 30.000.000 Ft 
Fedezete:Finanszírozási kiadások -30.000.000 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.  
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Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 
ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 
adminisztráció során. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 
az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2021.évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 
 
Szentgotthárd, 2022.02.14. 

 
 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1.számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ……. önkormányzati rendelete a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotó hatáskörében, a 8. § vonatkozásában a Magyarország 2021.évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a 8. § 
vonatkozásában a Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26..) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban Renbdelet)  2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 

(Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének) 
„a) kiadási főösszegét 5.456.044.102 Ft azaz ötmilliárd – négyszázötvenhatmillió - 

negyvennégyezer - százkettő forintban 
b) bevételi főösszegét 5.456.044.102 Ft azaz ötmilliárd – négyszázötvenhatmillió - 

negyvennégyezer - százkettő forintban állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Költségvetési bevételek előirányzata összesen 4.636.526.348 Ft ebből: 
a) Működési bevételek 2.803.323.649 Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 488.858.842 Ft, 
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.189.420.544 Ft 
ac) Működési támogatások 874.966.860 Ft 
ad) Egyéb működési bevételek 250.077.403 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 1.290.363.112 Ft 
ba) Felhalmozási bevételek 94.120.000 Ft 
bb) Felhalmozási c önkormányzati támogatás 827.126.255 Ft 
bc) Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 369.116.857 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 542.839.587 Ft” 

3. § 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat kiadási előirányzat főösszegén belül: 
a) Működési kiadásokra 2.975.408.864 Ft 
b) Felhalmozási kiadásokra 2.086.240.892 Ft 
c) Támogatási kölcsönök nyújtásra 55.000.000 Ft 
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d) Pénzforgalom nélküli kiadásokra 61.203.644 Ft 
e) Finanszírozási kiadásokra 278.190.702 Ft” 

4. § 

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

„5. § 

(1) A 4. § (2) a) pontban szereplő kiadási előirányzat összegén (2.975.408.864 Ft) belül a 
kiemelt előirányzatok a következők 
a) személyi juttatások 524.827.168 Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok 84.585.229 Ft 
c) dologi kiadások 1.281.187.658 Ft 
d) egyéb működési kiadások 1.071.398.909 Ft 

da) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 934.677.045 Ft 
db) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 136.721.864 Ft, 

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.409.900 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. § (2) d) pontjában szereplő kiadási előirányzat összegén (61.203.644 Ft) belül a 
kiemelt előirányzatok a következők: 
a) Az évközi, előre nem tervezett kiadásokra képzett általános tartalék 2.930.582 Ft, 

melyből 
aa) Polgármesteri keret 930.582 Ft 
ab) Katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) Általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) Vízi közmű számla /szennyvíz/ 40.070.245 Ft 
c) Egyéb céltartalék - Ft 
d) Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet 18.202.817 Ft” 

5. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

6. § 

A Rendelet 6. §-ában a „805.284.030” szövegrész helyébe a „874.966.860” szöveg lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Huszár Gábor                                                                      Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                                             Jegyző 
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A rendeletet a képviselő – testület a 2022. február 23-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2022. …… napján 
                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                    Jegyző 
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Részletes indokolás 

A 1. §-hoz  

A 2021.évi költségvetésről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének újraszabályozását 
tartalmazza. A bevételi, kiadási főösszeg változását mutatja be. 

A 2. §-hoz  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 3. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat 
bevételeinek összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

  

A 3. §-hoz  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 4. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat 
kiadásainak összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A 4. §-hoz  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 5. §-át szabályozza újra. Az önkormányzat 
működési kiadásait mutatja be. 

Az 5. §-hoz  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 1-5. mellékleteinek, újraszabályozását tartalmazza 
az előirányzatokban bekövetkezett változások miatt. 

A 6. §-hoz  

A 2021.évi költségvetési rendelt 6. §-ánál szövegcserés változás történt, a finanszírozott 
állami támogatás rendeleten való átvezetésével. 

A 7. §-hoz  

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére vonatkozóan. 

 



Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati 
rendelet és a lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. 02. 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem 2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi 
nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak 
emelkedtek fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint 
eltörlésre került, helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a 
nyugdíj emeléseket figyelembe vette. (Ezek 1-3%-os emelések voltak.)  
Ez a rendszer működött 2016-ig, akkor ugyanis a minimálbér 7%-os emelésével a minimálbér 
elkerülte a szociális szintet, tehát a minimálbéren foglalkoztatottak nem lettek volna 
jogosultak szociális bérlakásra, ezért a Testület meghatározta, hogy a nettó minimálbér + 
10.000,- Ft összeg legyen a szociális alapon történő igénylés maximum jövedelem szintjének 
feltétele. 
 
Ezen módosításokat a február-március hóban szoktuk előterjeszteni, de a járványhelyzetre 
tekintettel utoljára 2020. októberében tárgyalta a Testület 2021. évre vonatkozóan.  
2021. novemberében a lakáskoncepció tárgyalásakor a 2022. évre vonatkozóan azt mondtuk, 
hogy az egy főre jutó jövedelmi határ 143.000.-Ft (minimum a mindenkori nettó minimálbér 
+10.000.-Ft). legyen megállapítva.   
 
Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci 
alapon van bérbe adva.  
A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a lakások bérletéről szóló rendeletünk 2/A 
§. (1) és (5) bekezdése alapján a jövedelmi viszony szabályozása a következő: 
 

”(1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 
lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 
szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 125.000.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek 
legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek 
továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, 
kivéve a külterületi [szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, 
erdő művelési ágú] - és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt 
ingatlant. Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor 
alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 4.200.000.-Ft-ot meghaladja. Az 
elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 
  



(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 
év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.” 
 
A kormány 2021.11.03-án jelentette be a minimálbér bruttó 200.000.-Ft lett 2022. január 1-
től, az nettó 133.000.-Ft-ot jelent, tehát a jövedelemszintet nettó 143.000.-Ft-ban kell 
megállapítani. Azt a megoldást javasoljuk, hogy a rerndeletben a mindenkori nettó 
minimálbér +10.000.-Ft megfogalmazás legyen.  
 
Megjegyeznénk, ha pl. egy pár akik minimálbért keresnek és műszakpótlékuk van akkor már 
nem férnek bele ezen szociális lakásigénylés lehetőségébe. (HA van már egy kisgyermekük, 
akkor igen.) 
Egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetén a 25%-os eltérést figyelembe véve az nettó 
jövedelemszint maximuma 178.750.-Ft (143.000 + 25% = 178.750.-Ft)  
Viszont az alap emelkedésével ez a 25%-os olló nyílik, így mérlegelendő az, hogy mi az a 
jövedelem szint, ami szociális szintnek számít. Javasoljuk egy fix összegű eltérítés 
megállapítását.  Például az alábbiak szerint (akkor 143.000 +25.000.-Ft, tehát 168.000.-Ft 
lenne a szint):  
A jövedelmi határok 2/A.§ (1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 
év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
nyugdíjasok esetében +25.000.-Ft-tal el lehet térni 
 
Meggondolandó, a jövedelem szint minimálbértől nagyobb mértékű eltérítése is. Kérdés, hogy 
mi az optimális szint ami még szociális szempontból elfogadható...  
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2021. novemberben: 
320.800.-Ft (KSH-nál jelenleg utolsó elérhető adat):  
KSH Link: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2111.html 
 
Ettől eltérő szinthatár növekedéséről is dönthet a T. Testület. 
Azt minden esetre meg lehet gondolni, hogy akik minimálbért keresnek ill. azon felül 
valamennyi összeget, azok  szociális alapon jogosultak lehetnének szociális lakásra. Ha 
ugyanis ezt a kört kiszorítjuk a szociális lakáspiacról, akkor ők átkerülnek abba a piaci körbe 
ahol a jelenlegi piaci lakbéreket nem tudják megfizetni.  
 
Nyilvánvaló az is, ha két felnőtt minimálbért keres és van egy-két-három gyermekük azok a 
családok ezután is beleférnek ebbe a körbe (egy főre eső nettó havi jövedelem miatt), s 
akkor csak a egyedülálló, nem minimálbért kereső, dolgozó, s gyermek nélküli párok 
szorulnak ki ezen körből. 
 
A szinthatár növelésének másik hatása, hogy nagyobb mértékű emelés esetén több jelenlegi 
bérlő maradhat a szociális szintet jelentő jövedelem határ alatt (több nyugdíjas is mivel a 
nyugdíj kisebb mértékben emelkedik mint a minimálbér), kevesebben esnek költségelvű és 
piaci bérlői besorolásba –ami persze kevesebb bérleti díj bevételt jelent! -, továbbá többen 
lesznek jogosultak szociális alapon lakásigénylési kérelmet benyújtani.  
    
Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a vagyontárgyak együttes 
értékét is javasoljuk megemelni 4.200.000.- Ft-ról 4.500.000.-Ft-ra. 
 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2111.html


Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet szerinti módosítása szükséges.  
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének egy részét érinti  így az ő életükre biztosan 
hatással van attól függően, hogy a rendelet módosításával maradhatnak-e a szociális alapon 
jogosultak körében vagy kikerülnek onnan.  
 
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról valamennyivel kevesebb bevételt eredményez, 
mivel a nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén többen maradnak a 
kedvezményesebb körben.   
Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 
gyakorlatához képest. 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  
Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon dönt. így a jogalkotás elmaradásának ebből a 
szempontból következménye nincs.  

 
II. Lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Bérleti díj meghatározása 
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 
határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. 
A T. Testület 2020. októberében döntött a lakbérek emeléséről, viszont a járványügyi 
veszélyhelyzet miatt a kormány intézkedései miatt a járványügyi veszélyhelyzet végét követő 
3. hónapig nem emelhető, így ezt az emelést még nem fizetik a bérlők.  
 
Tájékoztatásul a KSH által közölt elmúlt évi (2021) infláció mértéke 5,1 %, a nyugdíj 
emelés mértéke  
6,2 % volt. 
*forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2112.html 
https://index.hu/gazdasag/2021/12/31/ez-var-a-nyugdijasokra-2022-ben/ 
567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november 
havi kiegészítő emeléséről 
A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény 62.§. (1) bekezdése 
Az ingatlankezelő SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjének javaslata az, hogy tekintsünk el 
az idei plusz emeléstől. (De jelenleg törvény is tiltja az emelést a pandémia időszaka alatt) 
 
Amennyiben a T. Testület módosítja a lakások bérletéről szóló rendeletben az egy főre jutó 
átlagjövedelem szintjét, úgy a lakbérek megállapításáról szóló rendelet 4.§. (5) bekezdését is 
módosítani szükséges. 
A lakások bérletéről szóló rendelet módosítása miatt szükséges a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati 
rendelet 2.sz. melléklet szerinti módosítása.  
 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2112.html
https://index.hu/gazdasag/2021/12/31/ez-var-a-nyugdijasokra-2022-ben/


Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása:  
Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének egy részét érinti  így az ő életükre biztosan 
hatással van attól függően, hogy a rendelet módosításával maradhatnak-e a szociális alapon 
jogosultak körében vagy kikerülnek onnan.  
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról valamennyivel kevesebb bevételt eredményez, 
mivel a nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén többen maradnak a 
kedvezményesebb körben.   
Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 
gyakorlatához képest. 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  
Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon dönt. így a jogalkotás elmaradásának ebből a 
szempontból következménye nincs.  
  
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 
Szentgotthárd, 2022. 02.09. 

                                                                                   Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                    jegyző 



1.sz. melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 
önkormányzati rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

 
1.§ 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 2/A.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 
lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 
szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 125.000.-Ft-ot, mindenkori,  kedvezmények 
nélkül számolt nettó minimálbér  + 10.000.-Ft mértéket, továbbá nem rendelkeznek legalább 
¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek továbbá 
nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, kivéve a 
külterületi [szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő 
művelési ágú] -  és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. 
Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor 
alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 4.200.000.-Ft-ot 4.500.000.-Ft-ot 
meghaladja. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon 
lakókat.” 
 

2.§ 
A Rendelet  2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 
35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött nyugdíjasok esetében legfeljebb +25.000.-Ft-tal el lehet térni.” 
 

3.§ 
A Rendelet  20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(2) A vagyoni és jövedelmi viszonyokat e rendelet vonatkozásában anyagi és erkölcsi 
felelősség tudatában tett és saját kezűleg aláírt nyilatkozattal, keresetigazolással, vállalkozó 
esetében a jövedelemadó alap tekintetében megyei APEH NAV igazolással kell igazolni. A 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felhívására csatolni kell az ajánlatot tevő és 
családja  utolsó havi rezsiköltségeit igazoló számlákat is.  
 
4.§ Ez a rendelet 2022. március 01. napján lép hatályba. 

 
 
Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                              jegyző 
 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022 év 
........... hó ............. -i ülésén fogadta el. 



 
Kihirdetve: 2022. ...................hó ....... napján. 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                                jegyző 



Indokolás: 
 
1.§-hoz: 
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 
tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 
szükséges a 2020-ban  megállapított jövedelemszint emelése. 
 
2.§-hoz: A korábban használt %-os arány az alap emelkedésével egyre nagyobb különbséget 
eredményezett, ami már megkérdőjelezte a szociális szint mértékét, ezért szükséges a 2/A.§ 
(1) bekezdésben szereplő jövedelem szinthez egy fix eltérítés mértékét meghatározni. 
3-§-hoz: A jogosult szerv nevének változása végett módosítás szükséges. 



2.sz. melléklet: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 
A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Szociális lakbér abban az esetben állapítható meg, ha az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori, kedvezmények nélkül számolt nettó 
minimálbér + 10.000.-Ft összegét, vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 
korrekcióval számított értéket.”  
 

2.§ 
Ez a rendelet 2022. március 01. napján lép hatályba. 
 
       
             Dr. Dancsecs Zsolt                                                  Huszár Gábor 
                         jegyző                                                          polgármester 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022 év 
........... hó ............. -i ülésén fogadta el. 

 
 

Kihirdetve: 2022. ...................hó ....... napján. 
Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                jegyző 



Indoklás: 
 
1.§-hoz: 
A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) és (5) 
bekezdésében megállapított értékéhez szükséges igazítani az ebben a rendeletben is említett 
értékeket is. 
 
 
 
 
 



Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú 
támogatásokról szóló 9/2019. (III.28.) önkormányzati  rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. 02. 23-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2019. (III.28.) 
önkormányzati rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat.  
Utoljára 2019. március 28-án került sor a rendelet újraalkotására, akkor többek közt került 
elfogadásra jogosultság egyik feltételeként megállapított maximális jövedelem szint emelése 
224.000.-Ft-ról 250.000.-Ft-ra, valamint az együttes vagyontárgyak értéke 5.000.000.-Ft-ról 
7.000.000.-Ft-ra történő emelése is. 
Rendelet:  
„1. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat az 

első lakáshoz jutó rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül nevelő szülőnek 
és egyedülállónak, ha  
a) a kérelmezővel közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra 

jutó nettó havi átlagjövedelem a 250.000,- Ft-ot nem haladja meg; 
b) a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző 

családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs és nem is volt; 
c) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok a jövedelmi viszonyoktól függetlenül 

egyéb, a b) pontban nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem 
rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen 
pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 7.000.000,- Ft-ot meghaladja.  

(3) A jövedelmi határok (1) bekezdés a) pontjában megállapított mértékétől egyedülálló 
személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők esetében fölfelé 15%-
kal el lehet térni. 

(4) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki régebben lakik Szentgotthárdon 
állandó bejelentett lakcímen. 

(5) Az egy főre jutó átlagjövedelem megállapításánál a munka/tagsági viszonyból, második 
és további munkaviszonyból, jövedelemadó alá eső és egyéb tevékenységből, tulajdonban, 
illetve használatban lévő mezőgazdasági és egyéb ingatlanból, nyugdíjból és egyéb 
járandóságból származó jövedelem egy hónapra jutó nettó átlagát kell figyelembe venni.” 

 
A lakáskoncepció tárgyalásakor 2021. novemberében a Testület javasolta 88/2021. sz. 
határozatában a támogatási keretösszeg emelését 30-50%-kal. Így ennek eleget téve kerül 
most a rendelet módosítás a testület elé.  
Ezen módosítással javasoljuk a vagyontárgyak együttes értékhatárának megemelését is. 
 
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2019 januárjában: 
228.400,-Ft volt, 2021. novemberben: 320.800.-Ft (KSH-nál jelenleg utolsó elérhető adat):  
KSH Link: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2111.html 
 
„2021. november: 
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt 
foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2111.html


szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 482 400, közfoglalkoztatottak nélkül 
számolva 494 100 forint volt. 
A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 320 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 329 
700 forintot ért el.” 
Idei reálbér növekedéssel még nem kalkuláltunk.  
Tehát a 2019 és 2022 közti időben a nemzetgazdaságban dolgozók átlagkeresete több mint 
40%-kal emelkedett. 
 
Javasoljuk a fentiek alapján ismét a jövedelmi határ emelését legalább 40%-kal – 350.000.-Ft-
ra megemelni. Ettől függetlenül a Testület állapíthat meg más értéket is.  
A vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az előzőeket figyelembe 
véve kérjük 7.000.000.-Ft helyett 10.000.000.-Ft-ban megállapítani.  
Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet. 
Továbbá javasoljuk a támogatás mértékének az emelését is 500.000.-Ft helyett 700.000.-Ft-
ban megállapítani. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb 
körben lesz igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére. 
Többletkiadást jelent, mely előszőr a 2023-as évben jelentkezik, így azt a költségvetésben 
tervezni szükséges. A költségvetésben  maximálva van a támogathatók száma. 
Környezeti és egészségi következménye: nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  A megállapított szintek a reálbér emelkedést sem 
követik, szűkebb körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent. 
 
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 
 
Szentgotthárd, 2022. 01. 25. 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                           jegyző 



1.sz. melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..) 

önkormányzati rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 
adható lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III.28.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú 
támogatásokról szóló 9/2019. (III.28.) önkormányzati  rendelet (továbbiakban R.) 
1. § (1) bek. a) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat az 
első lakáshoz jutó rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül nevelő 
szülőnek és egyedülállónak, ha  

a) a kérelmezővel közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző 
családtagokra jutó nettó havi átlagjövedelem a 250.000,- Ft-ot 350.000,- Ft-ot nem 
haladja meg;” 

  
1.§ (2) A R. 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

 „(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 
ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 7.000.000,- Ft-ot 10.000.000,- Ft-ot 
meghaladja.”  

 
2.§ A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
 

  „(2) A vissza nem térítendő támogatás összege 500.000.-Ft 700.000,- Ft, melyet az 
Önkormányzat az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz 
jutó számára biztosít, aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez 
legalább 3 év alatt visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év 
alatt évente 300.000,- – 200.000,- – 200.000,- Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó banknál az első 
lakást szerző támogatott hiteltörlesztési vagy bankszámlájára. A hiteltörlesztési számlától 
eltérő bankszámlára akkor utalja a támogatást az Önkormányzat, ha az első lakáshoz jutó 
igazolja, hogy a bankkal megkötött hitelszerződés a szerződésben meghatározott összegtől 
eltérő mértékű vagy ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja. Az első lakáshoz jutó a 
kérelem elbírálásáig köteles igazolni, hogy a bankhitelt már felvette, erről a hitelszerződést 
aláírta. Továbbá évente köteles a banktól igazolást bemutatni arról, hogy a megelőző 12 
hónapban a lakáshitelt maradéktalanul törlesztette, valamint évente köteles igazolni, hogy a 
támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó lakcímmel rendelkezik.” 

 
3.  § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
 
     „(1) A támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el. A 

Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét – 300.000,- Ft-ot – a 
támogatás megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki 



igazolása után utalja. A második részletet – 200.000,- Ft-ot – a támogatás megállapítását 
követő második év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshitel törlesztésének banki 
igazolása alapján, a harmadik részletet – 200.000,- Ft-ot – a támogatás megállapítását 
követő harmadik év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshitel törlesztésének banki 
igazolása után utalja. Az igazolást mindig a támogatási szerződés megkötése fordulónapját 
követő 15 napon belül önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása 
esetén az önkormányzat egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő tűzésével a támogatott 
figyelmét kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a banki igazolás 
határidőben történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor.” 

 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                              jegyző 
 
 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022 év 
........... hó ............. -i ülésén fogadta el. 

 
 

Kihirdetve: 2022. ...................hó ....... napján. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                                jegyző 



Indokolás: 
 
1.-3. §-hoz: 
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás 
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat 
módosítani kell. Esetünkben ez az emelés a reálbér és az életszínvonal emelkedéshez hasonló 
mértékű, mellyel növelhető a támogatást igénybe vevők köre.  
 A támogatási összeget reál értékének megőrzéséhez szükséges megemelni.   
4.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2021. évi 
beszámolójának és munkatervének elfogadása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári feladatokat összesen 9 fővel látják el. A 
felnőtt olvasószolgálaton: 2 fő könyvtáros, kistérségi ellátás: 1 fő segédkönyvtáros, folyóirat-
olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő könyvtáros, gyermekkönyvtár: 1 fő 
könyvtáros, fiókkönyvtárak: 2 fő (mivel az egyik fiókkönyvtárosi teendőket jelenleg GYES-
en lévő kolléganő látta el, ezért szükség volt két főt alkalmazni megbízási szerződéssel), 
adminisztrátor 1 fő. A múzeum feladatainak ellátásában 1 fő tárlatvezető, 1 fő muzeológus 
vesz részt. Az intézmény elfogadott létszáma így 10 főállású és 1 megbízási díjas munkatárs. 
 
BESZÁMOLÓ 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményének igazgatója elkészítette a 2021 
évre szóló beszámolót, kérve a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata jóváhagyását. 
(lásd: 1. sz. melléklet). 
 
A könyvtár intézményi kialakítása nem mondható ideálisnak, nincs egy olyan közösségi tér, 
ahol rendezvényeket tarthatnának, illetve a könyvállomány sem fér el teljes mértékben. A 
látogatók számos dokumentumhoz nem férnek hozzá, mert azok a raktárban helyezkednek el. 
Tavalyi évben a Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrizte az intézményt, akik szintén 
zsúfoltnak találtak a tereket. Több apróbb átalakítást kellett végezni, hogy megfeleljenek a 
jogszabályi előírásoknak. A dokumentumállományt folyamatosan bővítették, amelynek 
forrása költségvetési támogatás, érdekeltségnövelő támogatás, ajándékozás volt. Tavalyi 
évben is gyarapították a helyismereti gyűjteményt, 213 dokumentum digitalizálására került 
sor. A ciszterci rend helytörténeti szempontjából jelentős szentgotthárdi iratanyagának 
feltárása, digitalizálása történt meg. Ezen kívül sajtófigyelést is végzett az intézmény, helyi 
szerzők cikkeit dolgozzák fel, a tavalyi évben 1055 darabot. ÁSZ ellenőrzés is volt a 
könyvtárban, amit sikeresen abszolváltak. A megyei könyvtár szakmai kérdésekben volt nagy 
segítségére az intézménynek a tavalyi évben. Az iskolák partnerek voltak a rendezvények, 
programok megvalósításában. Az Egészségfejlesztési Iroda kisgyermekeknek szóló 
rendezvényeiket az intézményben tartották meg. 
 
A múzeumban az informatikai eszközök karbantartása megtörtént. Kubinyi pályázat 
keretében klímarendszer beszerelése megtörtént. A Hagyományos és virtuális kiállítást is 
megszervezték az Önkormányzat által elnyert pályázatból és az ahhoz kapcsolódó 
megbízásából. A Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fizikailag mindent rendben 
talált, hiánypótlás keretében a külső tűzvédelmi előadónak kellett néhány dolgot teljesíteni. 
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A Hianz tájház felújítása a tavalyi évben elkezdődött: a nyílászáról javítása, festése, 
ereszcsatorna javítása és részleges cseréje, a tetőszerkezet javítása történt meg. A tavalyi 
évben 50 darab tárgy feltárását végezte a muzeológus, illetve az épületet helyi védelem alá 
helyezték. 
 
MUNKATERV 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményének igazgatója elkészítette a 2022-re 
szóló munkatervet, kérve a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata jóváhagyását. 
(lásd: 2. sz. melléklet). 
 
A Munkaterv meghatározza a könyvtár és a múzeum feladatait a könyvtár egyes részlegeire, 
a fiókkönyvtárakra és a múzeumra vonatkozóan. Az állomány gyarapítását az olvasói 
igényeknek megfelelően alakítják, folytatódik a népszerű regények beszerzése jó áron, nem 
hagyományos dokumentumok beszerzésénél elsősorban az újdonságokat rendelték meg. A 
gyermekrészleg esetében a kötelező olvasmányokra fektetnek nagy hangsúlyt. Népszerűek a 
foglalkoztató munkafüzetek, illetve a kortárs írok művei, így ezeket is figyelembe veszik. 
Nagy gondot fordítanak a helyismereti gyűjtemények gyarapítására, ezzel is segítve a 
Honismereti Klub munkáját.  
 
Az idei évre több rendezvényt és foglalkozást terveztek, amit a táblázat is tartalmaz. Emellett 
a honlapon, Facebook oldalon, Youtube csatornán, Gotthárdi televízióban továbbra is 
jelentetnek meg könyvajánlókat, illetve ezeken a platformokon osztják meg közérdekű 
információkat is. 2021-ben 12 település revízója történt meg, így az idei évre 2 település 
állományellenőrzése még hátra van. A megyei könyvtárral jó kapcsolatot ápol az intézmény. 
Az iskolák partnerek szoktak lenni a rendezvények, programok megvalósításában. Az 
Egészségfejlesztési Irodával együttműködési megállapodás keretében továbbra is közös 
programokat szerveznek. Jó kapcsolatot ápolnak az Országos Szlovén Önkormányzattal, 
Magyarországi Szlovénok Szövetségével, a Rádio Monosterrel.   
 
2022. évre több karbantartási feladatot is szeretnének elvégeztetni, ehhez a Hivatal részéről a 
szükséges felmérések megtörténtek. Informatikai eszközök karbantartása folyamatosan 
megvalósul. A járványügyi szabályokat betartva múzeumpedagógia foglalkozások tartása, 
múzeumlátogatások szervezése, konferenciák látogatása, terepasztal bemutató 
megszervezése, ipartörténeti kiállítás modelljeinek bemutatása, múzeumhoz kapcsolódó 
tematikus programok szervezése a cél a 2022-es évben.  
 
A Népi Építészeti Program keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatási 
kérelmet nyújt be az épület felújítására, tervek készítésére. Elsődleges cél, hogy a főépület 
olyan állapotba kerüljön, hogy ne csak kiállítótér legyen. Tervek szerint 2022. május 2-án 
megnyitja kapuit a látogatók előtt a Hianz tájház. Az időszakos kiállítás szeptember 30-ig lesz 
látogatható. 
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Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóját megismerte és azt az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 
…………………………………………………………… 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné igazgató 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2022. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 2. 
számú melléklete szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 
…………………………………………………………… 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott 
feladatok végrehajtására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Tiborné igazgató 

 
Szentgotthárd, 2022. február 14. 
 
                           Dr. Gábor László 
                                                                          Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző    
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Tárgy: A Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Kft. feladatellátási 
megállapodásai és üzemeltetési terve 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint alapító szervezet, részben a pályázati projektje 
keretében kialakított Időutazó Múzeum, mint turisztikai attrakció és információs központ 
működtetésére, részben az új multifunkciós sportcsarnok és vele a városi sporttelep 
üzemeltetésére, továbbá a városi turisztikai tevékenységek fellendítésére hozta létre a 
Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Kft-t, mint az önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő 
gazdasági társaságát. A Nonprofit Kft. bejegyzéséről időközben gondoskodtunk, 2022. január 
03-án jegyezték be a szervezetet. 
 

I. FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁSOK 
 
A Nonprofit Kft. által ellátandó feladatok ellátására megállapodásokat is előkészítettünk az 
alábbiak szerint: 
 

1) Külön feladatellátási szerződést készítettünk az Időutazó Múzeum működtetésére és 
a turisztikai tevékenységek ellátására, amely egyben vagyonkezelési szerződés is: 
az intézmény vagyonkezelését a Nonprofit Kft látja el a továbbiakban. Ez azt jelenti, 
hogy közvetlenül a Nonprofit Kft. viseli közvetlenül az Időutazó Múzeum és vele az 
egész épület működtetésével-üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi terhet (személyi 
kiadások, közüzemi szolgáltatások, karbantartások, stb.).  
Az attrakció működtetését a TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásban és az ez 
alapján elnyert pályázati projektben vállaltak szerint, az ezekben megfogalmazott 
feltételek betartásával köteles működtetni – ennek részleteit is tartalmazza a 
megállapodás tervezete, ezek között az ajándéktárgy árusítás és a kávézó üzemeltetés 
kötelezettségét is. 
A fentieken túlmenően a Nonprofit Kft. részt vállal a város turisztikai céljainak, 
feladatainak megvalósításában is, különösen a városi turizmus fejlesztésében, a helyi 
turisztikai beruházások ösztönzésében, a turisztikai városmarketing és PR 
kommunikáció ellátásában, a turisztikai pályázatok megvalósításában.  Részt vállal a 
sport- és turisztikai területen történő kapcsolatépítésben, partnerségek kialakításában, 
az aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok megszervezésében, illetve 
segítheti a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület szakmai munkáját is. 
A megállapodás tervezete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 
2) Külön szerződést készítettünk az új, multifunkciós sportcsarnok és a városi 

sporttelep üzemeltetési feladatainak ellátására. A sportcsarnok és a sporttelep 
üzemeltetése eltér az Időutazó Múzeumétól, itt ugyanis mindössze a működtetés és a 
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létesítmény(ek) üzemképességének menedzselése kerül át a Nonprofit Kft-hez. Az 
önkormányzat viseli továbbra is a közüzemi költségeket és a 100 e Ft feletti 
karbantartási kiadásokat, illetve a sporttelep üzemeltetését eddig a SZET 
Szentgotthárdi Kft-vel kötött szerződéssel biztosította az önkormányzat, javaslatunk 
szerint mostantól ezt is a nonprofit kft látja el. „Cserébe” viszont az önkormányzat 
bevételét fogja képezi a sportcsarnok és a műfüves pálya bérbeadásából származó 
valamennyi bevétel.  
A megállapodás tervezete az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

 
 

II. ÜZEMELTETÉSI TERV 
 
A Nonprofit Kft. elkészítette a feladatellátásokra vonatkozó üzemeltetési tervét is. 
Üzemeltetési tervet készíteni egy induló vállalkozásnak nagyon nehéz, hiszen minden, amit 
megfogalmaz egy ilyen anyag, csak íróasztal mellett megfogalmazott elképzelés, nincsenek 
mellette tapasztalati adatok, mérőszámok amire támaszkodni tudna. A terv - többek között - 
tartalmaz helyzetértékelést, a piaci környezet rövid bemutatását, az erősségek-gyengeségek, 
lehetőségek-veszélyek számbavételét is. A koncepció az első, teljes gazdasági évre levetítve, 
ágazatokra lebontva készült el. Jelenleg az indulási szakaszban van, vagyis mindenekelőtt fel 
kell építenie a cég szervezeti struktúráját, a feladatok ellátásához szakképzett humánerőforrást 
kell biztosítania, az indításhoz szükséges infrastrukturális és egyéb teendőket el kell végeznie. 
 
Ahogy azt az anyag többször hangsúlyozza is, a terv az óvatosság elvét követve készült el. 
Az üzemeltető által tett vállalások érthető módon az indulási évre és az ezzel együtt járó 
kockázatokra, pótolandó hiányosságokra (piacra való bevezetés, járványhelyzet, stb.) 
építenek, a későbbi évekre azonban már előrevetít olyan lehetőségeket is, amelyek a 
szolgáltatási paletta és szolgáltatási időtartam, ezáltal a bevételek körének bővülését 
vonhatják magukkal.  
 
IDŐUTAZÓ MÚZEUM ÜZEMELTETÉSE 
 
Az Időutazó Múzeum esetében kezdetnek éves szinten 8.640 fő látogatóval kalkulál, az egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokhoz (egyéb rendezvények, kávézó vendégei) pedig évi 3.700 fő 
látogatóval számol. Ezekkel a létszámokkal az induláskor +30,1 M Ft bevételt, mégis 
mindösszesen -3,8 M Ft eredményt vetít előre a kalkuláció azzal, hogy az Időutazó Múzeum 
esetében valamennyi költséget, így a teljes közüzemi-karbantartási költségeket is közvetlenül 
a Nonprofit Kft viseli majd. A kiadási oldal legjelentősebb tételét a személyi költségek (- 
21.560.400,- Ft) jelentik, ebben ugyanis – a 2 fő recepcióson túl - az ügyvezető, a gazdasági 
vezető és a műszaki vezető alkalmazása költségeinek 50%-a is szerepel (másik fele a 
sporttelep-sportcsarnok ágazatnál jelenik meg). Szintén ezt az ágazatot terhelik a Nonprofit 
Kft. székhelyének és irodájának működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadások (iroda 
berendezése, nagy teljesítményű nyomtató/szkenner bérlése, stb.) – a Kft. irodája ugyanis az 
Időutazó Múzeum épület bal oldali szárnyában kapott helyet. 
A bevételi oldalt a későbbiekben a termék- és szolgáltatási paletta, illetve a nyitvatartási 
időtartam színesítése-bővítése tovább erősítheti. Továbbá jelen üzemeltetési terv nem számol 
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még a tervezett egyéb, kiegészítő jellegű bevételekkel (pályázati támogatások, 
idegenvezetések, turisztikai szolgáltatások, osztálykirándulások és túrák szervezése, 
reklámszervezés, stb.) – az első, induló időszakban ez még egyelőre nem is elvárás a 
Nonprofit Kft. irányába. 
Mindezek mellett nem szabad megfeledkeznünk a létesítmény egyéb hozadékairól sem, 
ugyanis nem kizárólag a történelmi városkép javításához segítette hozzá a várost a központi, 
műemlék környezetben lévő, romos épület felújításával, illetve nem csupán a 
városmarketinget és Szentgotthárd megjelenéseinek számát gyarapítja. Az attrakció 
egyedülállóságánál fogva nem csupán a városban lévő turisták tartalmas időtöltéséhez járul 
hozzá, hanem önmaga okán is vendégeket csábít Szentgotthárdra, vagyis a helyi 
szolgáltatószektort és közvetve az önkormányzatot is további bevételekhez juttatja. 
A költségek körében a marketingköltségekkel is számolni kell, az indításhoz-piaci 
bevezetéshez képest a feltüntetett - 6 M Ft egyáltalán nem tűnik túlzónak, illetve az indításhoz 
szükséges egyszeri kiadások összege (irodahelyiség berendezése és a kávézó felszerelése) - 
2,6 M Ft költséget jelent 2022-ben. 
 

SPORTTELEP – SPORTCSARNOK ÜZEMELTETÉSE 
  
Az üzleti terv mindösszesen +23.650.000,- Ft bevétellel kalkulál a sporttelep és sportcsarnok 
tekintetében, ezek között a sporttelep üzemeltetésének önkormányzati támogatásával (9,6 M 
Ft), a sportcsarnokba szervezett nagyrendezvények bevételeivel (12,2 M Ft) és a szponzori 
támogatásokkal és reklámbevételekkel (1,8 M Ft). Kiadási oldalon a személyi kiadások és 
egyéb üzemeltetési költségek mindösszesen -28.150.000,- Ft-ot tesznek ki, így ebben a 
konstrukcióban és összességében évi - 4,5 M Ft eredménnyel lehet tervezni a sportcsarnok-
sporttelep vonatkozásában az üzleti terv szerint. Ezen túlmenően évi - 4 M Ft-ot szánna a 
Nonprofit Kft a kapcsolódó marketingköltségekre, illetve a takarítás tervezett éves díja -6 M 
Ft.  
A közüzemi, karbantartási költségek közvetlenül az önkormányzatot terhelnék a továbbiakban 
is, fontos körülmény azonban, hogy a bérleti díjakból származó bevételek is közvetlenül az 
önkormányzathoz folynak be. A helyi sportegyesületekkel történt egyeztetésnek megfelelően 
a látványsportágak helyi sportegyesületei a továbbiakban az éves TAO igénylés során a 
bérleti díjra elérhető maximális támogatási összeget igénylik meg (a sportági benchmark 
alapján), ezzel segítve a sportcsarnok fenntartását, vagyis a közvetlenül az önkormányzathoz 
befolyó bérleti díjak számottevőségét. 
A sportcsarnok fenntartása tekintetében továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 
egy olyan, új és modern sportlétesítmény működését biztosítjuk általa, amely elsősorban a 
helyi sportéletet és sportcélú használatot szolgálja a jövőben a városban. 
Az üzemeltetési terv az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Az üzemeltetési terv számításait és az előzetes egyeztetéseket alapul véve, ahhoz, hogy az 
Időutazó Múzeum, mint turisztikai attrakció komplex működtetése és vagyonkezelése, az új 
multifunkciós sportcsarnok és vele együtt a városi sporttelep üzemeltetésének, továbbá a 
városi turisztikai tevékenységeinek koordinálását ellássa a Nonprofit Kft, - a SZET 
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Szentgotthárdi Kft-nek a sporttelep üzemeltetéséért fizetett bruttó 9,6 M Ft-on felül (ezt a 
továbbiakban a Nonprofit Kft kapja) - havonta 1.350.000,- Ft + ÁFA (ÁFA 
visszaigényelhető) szolgáltatási díj megfizetését feltételezi az Önkormányzat részéről. Mivel 
induló szolgáltatásokról és új létesítményekről beszélünk, a működés és vele a költségvetés 
alakulására később, a tapasztalatok birtokában, de legkésőbb ősszel, a jövő évi költségvetés 
tervezésekor újra vissza kell térni. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Időutazó Múzeum 

működtetésére és a turisztikai tevékenységek ellátására a Szentgotthárdi Sport- és 
Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás tervezetét az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
……………………………… 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új, multifunkciós 

sportcsarnok és a városi sporttelep üzemeltetési feladatainak ellátására a 
Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő üzemeltetési 
megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint / az alábbi kiegészítéssel 
fogadja el: 
…………………………. 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Sport és 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évre készített üzemeltetési tervét az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 
…………………………………….. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Légrády Rita ügyvezető igazgató 
                Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                
Szentgotthárd, 2022. február 16. 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
  

AZ IDŐUTAZÓ MÚZEUM MŰKÖDTETÉSÉRE ÉS TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK 
ELLÁTÁSÁRA 

 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.   
képviseli: Huszár Gábor polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 

 
másrészről Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 
Cégjegyzékszám: 18-09-1 15066 
Adószám: 27716313-2-18 
képviseli: Légrády Rita ügyvezető igazgató  
a továbbiakban: Nonprofit Kft. 

 
a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, az alábbi helyen és időben, a következő 
feltételek szerint: 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza 
meg a kulturális szolgáltatást, a gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 
feladatokat. 
 

1.2. Az Önkormányzat, mint alapító szervezet, részben a pályázati projektje keretében 
kialakított „TimeTourist - Időutazó Múzeum” (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.), mint 
turisztikai attrakció működtetésére és részben a városi turisztikai tevékenységek 
koordinációjára hozta létre a Nonprofit Kft-t mint az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonban lévő gazdasági társaságát.  

 
1.3. A Szerződő Felek – a Nonprofit Kft alapító okiratával összhangban - a 2. pontban 

meghatározott feladatok ellátására kötik meg a jelen szerződést. 
 
 

2. A FELADATELLÁTÁS TARTALMA 
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2.1. A Nonprofit Kft. - az Önkormányzat, mint tulajdonos iránymutatásaival összhangban – 
a jelen szerződésben foglaltak szerint ellátja:  

- a „TimeTourist - Időutazó Múzeum” (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., a 
továbbiakban: Időutazó Múzeum), mint turisztikai attrakció vagyonkezelésével, 
működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – a 3. pontban 
részletezettek szerint,    

- továbbá a városi turisztikai tevékenységek ellátására – a 4. pontban részletezettek 
szerint  

azzal, hogy a tulajdonosi döntéseket az Önkormányzat hozza meg. 
 

2.2. Az Önkormányzat a Nonprofit Kft. feladatinak ellátásához az alapítással párhuzamosan 
25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint törzstőkét biztosít. 
 

2.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítéséről, a 
feladatellátás költségvetéséről, a rendelkezésre álló pénzbeli és egyéb hozzájárulások, 
bevételek és kiadások felhasználásáról/alakulásáról a Nonprofit Kft rendszeresen 
beszámol az Önkormányzat felé. Ezen túlmenően a Nonprofit Kft köteles az 
Önkormányzat mindenkori éves költségvetésének elfogadását megelőzően éves 
üzemeltetési tervet kidolgozni a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátására 
és azt Önkormányzat számára benyújtani. 

 
 

3. TIMETOURIST - IDŐUTAZÓ MÚZEUM MŰKÖDTETÉSE 
 
3.1. Az Önkormányzat az Időutazó Múzeum attrakció működtetésére és üzemeltetésére 

ingyenesen a Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adja, a Nonprofit Kft pedig 
vagyonkezelésbe veszi a Nonprofit Kft székhelye vonatkozásában is feltüntetett, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., 
hrsz: 6. ingatlant (épületet és hozzá tartozó telket), amely ténylegesen az Időutazó 
Múzeum elhelyezésére szolgál, valamennyi hozzátartozó berendezésével együtt, az 
alábbi feltételek szerint:  
 
3.1.1. A Nonprofit Kft a vagyonkezelést és üzemeltetést a TOP-1.2.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás és az az alapján az Önkormányzat által elnyert pályázati 
projektben és a 3.2. pontban meghatározottak alapján kell végeznie.  

3.1.2. A Felek a vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmasnak tartják, és rögzítik, 
hogy a használatához szükséges ingóságokat jelen szerződés melléklete 
tartalmazza. 

3.1.3. A Nonprofit Kft. viseli közvetlenül az Időutazó Múzeum és vele az egész 
épület működtetésével-üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi terhet, köteles 
a közüzemi szolgáltatások díját és egyéb fizetési kötelezettségeket határidőben 
teljesíteni - a Nonprofit Kft köteles a közmű szolgáltatóknál a szolgáltatásokat 
a maga nevére íratni a jelen szerződést megkötését követő 30 napon belül, 
fizetési kötelezettsége az ezt követően keletkezett közműdíjak tekintetében áll 
fenn. 

3.1.4. A Nonprofit Kft köteles az átadott vagyon értékének, állagának megóvásáról 
gondoskodni, azzal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal 
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gazdálkodni, továbbá az átadott vagyon kezelésénél köteles betartani a 
vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a hatósági- szakhatósági- és 
műszaki, valamint egyéb szakmai előírásokra. 

3.1.5. A Nonprofit Kft köteles elkészíteni illetve naprakészen tartani az Időutazó 
Múzeum üzemeltetésére vonatkozó szabályzatokat (házirend, tűz-, 
munkavédelmi és egyéb szabályzatok), elvégeztetni a jogszabályban előírt 
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket, melynek költségei a 
Nonprofit Kft-t terhelik, 

3.1.6. A Nonprofit Kft. felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt 
el, ahogy adott helyzetben a vagyon kezelőjétől általában elvárható, 

3.1.7. A Nonprofit Kft köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az 
ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott 
minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, 
zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon 
nagyobb mérvű romlásához vezethet - az értesítés elmaradása vagy késedelme 
miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Nonprofit Kft köteles 
viselni, 

3.1.8. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Nonprofit Kft 
nyilvántartja, továbbá köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal 
kapcsolatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási 
kötelezettségeket. 

3.1.9. A vagyonkezelésre átadott eszközöket a Nonprofit Kft. az Önkormányzat 
tulajdonaként, elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni. Köteles továbbá az Önkormányzat részére 
évente minden január hónap 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni az eszközök 
bruttó értékében történt változásról, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenésről, 
valamint főkönyvi számonként az év végén meglévő állomány bruttó értékéről, 
és halmozott értékcsökkenéséről. 

3.1.10. A Nonprofit Kft. köteles az átadott vagyon leltározásának, selejtezésének 
időpontjáról az Önkormányzatot értesíteni.  

3.1.11. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a 
változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az 
Önkormányzatnak. 

3.1.12. A Nonprofit Kft köteles lehetővé tenni az Önkormányzat vagy a pályázati 
támogatáskezelő szerv ellenőrzését a működtetéssel / vagyonkezeléssel 
kapcsolatban, illetve annak lefolytatásában közreműködni, az ellenőrzés 
érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra és a vagyonkezelésre 
vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

3.1.13. A Nonprofit Kft a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át 
és nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, de a saját 
bevételeinek teljesülése érdekében, az Időutazó Múzeum attrakció 
működésének veszélyeztetése nélkül az ingatlan földszinti tereit harmadik 
személy részére bérbe adhatja a Nonprofit Kft. által megszabott feltételek 
mellett, ilyenkor a használó magatartásáért, mint a sajátjáért felel a tulajdonos 
Önkormányzat felé.  
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3.1.14. A Nonprofit Kft. köteles az átadott vagyont a szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetén az Önkormányzatnak rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban visszaszolgáltatni. 

3.1.15. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonkezelői jog a Nonprofit Kft 
nevére és javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. A 
Nonprofit Kft vagyonkezelői joga a vagyon tekintetében az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a Nonprofit Kft-t azonban a 
szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai 
és terhelik kötelezettségei. 

3.1.16. A Nonprofit Kft. köteles vagyonbiztosítást kötni a vagyonkezelésbe adott 
Vagyonra. 

 
3.2. Az Időutazó Múzeum attrakció működtetését a Nonprofit Kft a TOP-1.2.1-16 

kódszámú pályázati felhívásban és az ez alapján elnyert pályázati projektben vállaltak 
szerint, az ezekben megfogalmazott feltételek betartásával köteles működtetni. Ezek 
között kiemelt figyelemmel kell lennie az alábbiakra: 
 
3.2.1. az attrakciónak egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartania 

(főszezonban heti 5 napon, naponta min. 8 órában és a szünnap nem eshet 
szombatra, vasárnapra és ünnepnapra) és az ehhez szükséges személyi 
feltételeket a Nonprofit Kft biztosítja, 

3.2.2. vendéglátó (pl.: büfé vagy kávézó vagy étterem) tevékenységet kell folytatatni 
és legalább ajándéktárgy árusítást kell biztosítani (külső vállalkozó is elláthatja 
– ennek érdekében saját jogán köthet megbízási vagy bérleti szerződést 
vállalkozóval, vagy erre a tevékenységre saját munkavállalót alkalmazhat), 

3.2.3. legalább a projekt kötelező fenntartási időszakában szakirányú végzettségű, 
vagy legalább 3 év turisztikai tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat 
kell alkalmazni, 

3.2.4. legalább 3 önálló programelem legyen elérhető (pl. az állandó kiállítás mellett 
pl. időszaki kiállítás, filmvetítés, koncert, speciális esti nyitva tartás, előadások, 
animáció, múzeumpedagógia stb.) 

3.2.5. a pályázati projekt keretében elkészített üzleti tervben és marketingtervben 
megfogalmazottakhoz illeszkedve szervezi az attrakció működtetését, 

3.2.6. köteles a pályázati projekt keretében az attrakcióhoz elkészített arculat 
használatára és a kialakított többnyelvű website folyamatos üzemeltetésére, 
frissítésére.  

 
3.3. A TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás alapján elnyert pályázati projektben az 

Önkormányzat volt a kedvezményezett, ezáltal a megvalósítás során a megrendelő. Az 
építészeti kialakítás és az attrakció kiállítás során megkötött vállalkozási szerződések 
tartalmaznak garanciális biztosítékokat a kivitelezésekre nézve. Ilyen garanciális 
körbe sorolható meghibásodás, hiba esetén a Nonprofit Kft haladéktalanul köteles 
tájékoztatni az Önkormányzatot, aki közvetlenül érvényesíti a garanciális igényeket a 
kivitelezőkkel szemben. A garanciális körbe nem tartozó vagy a garanciális időszakot 
követően felmerülő meghibásodások, javítások, továbbá az ingatlan és berendezései 
állagmegóvásával, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos munkálatok 
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elvégzéséről, az azzal kapcsolatos szerződések megkötéséről közvetlenül a Nonprofit 
Kft. gondoskodik azzal, hogy a fejlesztési/beruházási munkák elvégzéséhez és az 
attrakció berendezéseinek/eszközeinek cseréjéhez előzetesen az Önkormányzat 
jóváhagyó engedélyét köteles beszerezni. A Tulajdonost terhelő, nagyobb jelentőségű, 
az épület szerkezetét vagy az attrakció egészét érintő javítási/felújítási munkák 
szükségességét a Nonprofit Kft. köteles időben jelezni Önkormányzat felé. 
 

3.4. A Nonprofit Kft az attrakció működtetésével kapcsolatos valamennyi díjtételt és 
kedvezményt saját maga jogosult megállapítani és aktualizálni a mindenkori piaci 
viszonyokhoz igazítva. Az attrakció és az épület működtetéséből származó valamennyi 
bevétel közvetlenül és teljes egészében a Nonprofit Kft-t illeti meg. 

 
 

4. VÁROSI TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA 
 
4.1. A Szerződő Felek a város turisztikai feladatai ellátásában is együttműködnek, ennek 

keretében a Nonprofit Kft. részt vállal a város turisztikai céljainak, feladatainak 
megvalósításában, különösen az alábbi területeken közreműködik: 
 
4.1.1. A városi turizmus fejlesztése, a helyi turisztikai beruházások ösztönzése. A 

sport- és turistaforgalom növelésével gazdasági és társadalmi fejlődés 
generálása, a város és térsége vonzerői és szolgáltatásai összekapcsolásának 
ösztönzése, a turisztikai kínálat fejlesztése. A városi sport- és turisztikai 
szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok kialakítása, működtetése és értékesítése. 

4.1.2. Turisztikai városmarketing és PR kommunikáció kiépítése, keretében 
elsősorban az Időutazó Múzeum (és a multifunkcionális sportcsarnok) 
népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok, akciók, rendezvények-programok 
megszervezése. Ezen túlmenően Szentgotthárd város számára turisztikai hírverés 
biztosítása, azok népszerűsítése, a helyi turizmust érintő minden egyéb 
marketing kommunikációs munka kivitelezése és végrehajtása, turisztikai 
információs kiadványok készítése. 

4.1.3. A városi turisztikai feladatok ellátásához, továbbá a fenti intézmények 
működéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati és egyéb külső 
források felkutatása, megszerzése, pályázatok összeállítása és benyújtása, az 
elnyert projektek megvalósítása. Az önkormányzati turisztikai projektekben való 
együttműködés. 

4.1.4. Szentgotthárd város képviselete a szakmai kiállításokon, rendezvényeken és 
különböző fórumokon, konferenciákon.  

4.1.5. Sport- és turisztikai területen kapcsolatépítés, partnerségek kialakítása a fenti 
intézmények és általában a városi turisztikai területhez kapcsolódóan. 

4.1.6. A városi rendezvény- és programszervezési feladatokban, továbbá aktív 
szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok megszervezésében és 
megvalósításában való közreműködés azzal, hogy ehhez a városi sporttelep 
egyéb, az Önkormányzat által üzemeltetett sportlétesítményeit (tekepálya-öltöző, 
gyakorló és nagy labdarúgó pálya, műfüves labdarúgó pálya, bringapark, kültéri 
fitnesz park) is használhatja az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést 
követően. 
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4.1.7. A rendelkezésére álló eszközökkel segíti a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület szakmai munkáját. 

 
 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 
2. Felek jelen megállapodással összefüggésben kapcsolattartóként a Nonprofit Kft. részéről 

a mindenkori ügyvezetőt, az Önkormányzat részéről a mindenkori polgármestert jelölik 
meg. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést írásban bármikor közös 
megegyezéssel módosíthatják. A vagyonkezelésbe adott vagyon kapcsán az 
Önkormányzat követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 
megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kár megtérítését. Abban az esetben, 
ha az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a kezelt vagyont fenyegető veszély 
súlyossága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének követelése sem vezetne 
eredményre, az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést 
követelhet. Az Önkormányzat továbbá a jelen szerződést írásban, rendkívüli felmondással 
akkor szüntetheti meg, ha a Nonprofit Kft. a szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan 
megszegi. 

4. A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 

5. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön nem 
említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 
A Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szentgotthárd, 2022.  
 
 
 

…………………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester   
 

 
…………………………………… 

Szentgotthárdi Sport és Turisztikai  
Nonprofit Kft. 

Képv.: Légrády Rita ügyvezető igazgató 
 

  
Jogi ellenjegyzés: 
 

……………………… 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

………………………….. 
Kovács Ágnes 

pénzügyi vezető 
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2. sz. melléklet 
 

SPORTTELEP-SPORTCSARNOK SZERZŐDÉS 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11. – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester), mint tulajdonos – a 
továbbiakban: Önkormányzat, 
másrészről a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft  (Szentgotthárd, Széll k. tér 
…., képviseli: Légrádi Rita  ügyvezető) a továbbiakban: Nonprofit Kft 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. MULTIFUNKCIÓS SPORTCSARNOK ÜZEMELTETÉSE 
 

1. A Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. szám alatti Multifunkciós Kézilabda Csarnok 
(továbbiakban Multifunkciós Sportcsarnok) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosa. A 
Multifunkciós Sportcsarnok sport- és kulturális tér, amelyet az Önkormányzat a 
Nonprofit Kft-vel kötött jelen Megállapodásban megfogalmazottak alapján üzemeltet. 
 

2. A Nonprofit Kft az Önkormányzat 100%-is tulajdonát képező gazdasági társaság. 
Tevékenységi körei között szerepel minden olyan tevékenység, amely e megállapodás 
szerinti tevékenység végzéséhez szükséges. 
 

3. A Multifunkciós Sportcsarnokot az Önkormányzat adja bérbe (engedi át használatra)  
3.1. A szerződések megkötése: szerződéseket köthet az Önkormányzat saját maga is, 

illetve szerződéseket az Önkormányzat nevében meghatalmazottként, az 
Önkormányzat képviseletében köthet a Nonprofit Kft is. Ilyen esetekben az 
időpont előzetes egyeztetése után a szerződést a Nonprofit Kft. az Önkormányzat 
meghatalmazottjaként az Önkormányzat nevében köti.  

3.2. Szerződő Felek a jelen megállapodás e pontját a PTK szerinti meghatalmazásnak 
tekintik. Az Önkormányzat meghatalmazza a Nonprofit Kft-t hogy a 
Szentgotthárd, Kossuth L. 57. alatti Sportcsarnokra az Önkormányzat, mint 
Meghatalmazó nevében megállapodást írjon alá, dokumentumot vegyen át vagy 
adjon át – az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.    
 

4. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jelen szerződés keretében megbízza a Nonprofit Kft-t, 
hogy a Multifunkciós Sportcsarnokot e Megállapodás aláírásának napjától a jelen 
szerződésben foglalt módon és feltételekkel üzemeltesse, azzal kapcsolatosan a 
hasznosítás keretében minden szükséges tevékenységet megszervezzen, koordináljon. A 
Nonprofit Kft. az üzemeltetési feladatok ellátásért üzemeltetési díjra jogosult. Ennek 
mértéke …………. Ft, melyet a Nonprofit Kft által kiállított számla alapján az 
Önkormányzat fizet meg. A számlázásra havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
van lehetőség. A fizetési határidő 8 nap. Az üzemeltetési díj az e megállapodásban I. 
fejezet alatt szabályozott Multifunkciós Sportcsarnok és a II. pontban szabályozott 
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Szentgotthárdi Sporttelep üzemeltetési díját is tartalmazza. A sportcsarnok üzemeltetése 
során a teendők a következők:  

4.1. a rendezvények megtartásának biztosítása (épület nyitása, felügyelete, 
zárása); 

4.2.  gondnoki feladatok ellátása;  
4.3. karbantartási feladatok ellátása;  
4.4. takarítási feladatok ellátása;  
4.5. az épület környezetének rendben tartása;  
4.6. a rendezvények lebonyolításához rendezők biztosítása;  
4.7. az épület őrzése – védelmi feladatainak elvégzése;  
4.8. egyeztetés az Önkormányzattal a tervezett rendezvényekről;  
4.9. a büfé üzemeltetése;  
4.10. az üzemeltetés során felmerülő költségek kifizetése. 
 

5. A költségek elszámolása: Az üzemeltetés során felmerülő rezsiköltségeket, nagyobb 
értékű karbantartási költségeket közvetlenül az Önkormányzat viseli – arra a tényre 
tekintettel, hogy a Multifunkciós Sportcsarnok bérleti (használati) díjbevételei az 
Önkormányzat bevételei. Ezek a költségek: 

- fűtés költsége 
- vagyonbiztosítás díja 
- élőerős őrzés-védelem költsége 
- riasztórendszer üzemeltetésének költsége 
- 100 e Ft feletti karbantartási költségek 
- felújítás költségei 
- villamos energia költsége 
- víz- és csatornadíj  
- hulladékszállítás díja 
- internet szolgáltatás díja. 

A karbantartási költségek közül a rendkívüli (a szokásos karbantartási költségeken felüli) 
költségek esetén, és a felújítási költségek esetén ezek felvállalása (megrendelése) előtt ki 
kell kérni az Önkormányzat véleményét és csak ennek támogatása esetén kerülhet sor a 
költségek vállalására. 
 

6. A Multifunkciós Sportcsarnokban tartott rendezvények bérleti (használati) díjon felüli 
egyéb bevételei a Nonprofit Kft- t illetik meg. A Nonprofit Kft. az üzemeltetési 
tevékenysége keretében jogosult a Sportcsarnok területén sportcélú és egyéb, az ingatlant 
nem károsító tevékenységeket, rendezvényeket szervezni, kizárólag ellenszolgáltatás 
fejében. A Multifunkciós sportcsarnok használatát a Nonprofit Kft. ingyenesen nem 
engedheti át.  

7.  
7.1. A Multifunkciós Sportcsarnok helyi sportegyesületek általi sportcélú használat 

bérleti/használati díjának mértékét az Önkormányzat határozza meg.  
7.2. Egyéb rendezvények, események egyedi bérleti/használati díját amennyiben arra a 

Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenysége kapcsán kerül sor, a Nonprofit Kft. 
határozza meg azzal, hogy ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
befolyó bérleti/használati díjnak a használattal keletkező rezsiköltségeket 
lehetőleg fedeznie kell. Egyedi bérleti/használati díj megállapítása során a 
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felmerült költségeken felül megmaradó díjból az Üzemeltető sikerdíjra tarthat 
igényt, melynek összegéről esetenként kell megegyezni az Önkormányzattal.  

7.3. A bérleti/használati szerződések kötése során a helyi sportegyesületek, civil 
szervezetek, oktatási-nevelési célú intézmények részére az időpont meghatározása 
során előnyt kell biztosítania a Nonprofit Kft-nek. Az Egyéb rendezvények, 
események szervezésének feltétele, hogy azok tartósan nem akadályozzák a helyi 
sportcélú tevékenységek megtartását a Multifunkciós Sportcsarnokban.  

7.4. Szerződő felek rögzítik ugyanakkor azt is, hogy a Sportcsarnok szabad kapacitása 
terhére az Önkormányzat saját nevében bármikor megállapodásokat köthet – ám 
ezek megkötése csak a Nonprofit Kft-vel történő előzetes egyeztetés után 
lehetséges. Ennek érdekében a Multifunkciós Sportcsarnok használatának 
tervezetét a Nonprofit Kft folyamatosan az Önkormányzat részére rendelkezésre 
bocsátja (hozzáférhetővé) teszi, továbbá kapcsolatot tart az Önkormányzat 
képviselőjével. 

7.5. Kapcsolattartó és elérhetőségei a Multifunkciós Sportcsarnok ügyeiben: 
- az Önkormányzat részéről: Név telefonszám, e-mail:  
- a Nonprofit Kft  részéről: Név telefonszám, e-mail:  

 
8. A Multifunkciós Sportcsarnokban az események, rendezvények szervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat (szervező munka, engedélyek 
beszerzése, stb.), felelőssége és költségei is a Nonprofit Kft-t terhelik közvetlenül.  

 
9. A Multifunkciós Sportcsarnok üzemeltetéséhez szükséges valamennyi szabályzatot a 

Nonprofit Kft készít el és véglegesítése előtt az Önkormányzattal leegyeztet. A Nonprofit 
Kft. köteles elkészíteni illetve naprakészen tartani a Sportcsarnok üzemeltetésére 
vonatkozó házirendet, tűz-, munkavédelmi szabályzatot, és minden egyéb szabályzatot).  

 
10. A Nonprofit Kft. felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes / 

szerződésellenes használat következménye. 
 
11. Az Önkormányzat a Multifunkciós Sportcsarnok üzemeltetését bármikor ellenőrizheti.  
 

II. SPORTTELEP ÜZEMELTETÉSE 
 
1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd belterület 93/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott sporttelep megnevezésű ingatlan. A sporttelep ingatlanon a következő 
építmények vannak, melyek e megállapodás tárgyát képezik:    

1.1. a tekéző épülete, ami magában foglalja a tekepályát és a vizesblokk-öltöző 
helyiségeket is, összesen nettó 538,01 m2 területen. 

1.2. a labdarúgók által használt nagypálya 
1.3. a labdarúgók által használt edzőpálya 
1.4. a műfüves labdarúgó pálya  
1.5. bringapark 
1.6. kültéri fitneszpark 
1.7. a sporttelephez tartozó valamennyi parkoló 
1.8. az 1.1. - 1.7. ponthoz tartozó vagyonelemek 
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2. Az Önkormányzat üzemeltetésre átadja a Nonprofit Kft-nek a II. 1. pontjában felsorolt, a 
Szentgotthárdi Sporttelephez tartozó ingatlanrészt.  

 
3. A Nonprofit Kft feladata, hogy a labdarúgó pályák (műfüves pálya, edzőpálya, center 

pálya), és az automata tekepályát valamint ezek kiszolgáló létesítményeit magába foglaló 
sporttelep működtetését végezze. A teke- és a labdarúgás sportág utánpótlás- ifjúsági- és 
felnőtt versenyeztetéséhez szükséges feltételeket biztosítsa. Az Egyesület feladata 
továbbá annak biztosítása, hogy a sporttelep  

- Szentgotthárd valamennyi lakója számára rendelkezésre álljon, ott – a 
rendszabályokat betartva – bárki sportolhasson, a szabadidejét tölthesse, 

- őrizze meg alkalmasságát arra, hogy ott versenysportszerű sportolás folyhasson, 
- szolgálja a sporttelep az iskolai keretek közötti sportolás céljait is.  

 
4. A Nonprofit Kft a II/1. pontban felsorolt ingatlanokon megszervezi és biztosítja 

azok működőképességét, kiszolgálja az ott szervezett programokat azzal, hogy  
- azokat nem idegenítheti el, valamint nem terhelheti meg, 
- a jelen szerződés II/2. pontjában meghatározott használatot biztosítania kell. 

A Nonprofit Kft a feladatok elvégzéséhez közreműködőt (alvállalkozó) is igénybe vehet. 
 
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Nonprofit Kft által vállalt üzemeltetési feladatok 

végzésére az üzemeltetésért évente meghatározott üzemeltetési díjat fizet. 
 

6. A Felek rögzítik, hogy a Nonprofit Kft. kizárólag és teljes egészében viseli az 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket és terheket azzal, hogy:  

- a közüzemi (rezsi) költségeket közvetlenül az Önkormányzat biztosítja, 
- a (bruttó) 100 ezer forintot meghaladó költség esetén - az igen kivételes, 

közvetlen élet-, testi épséget vagy az ingatlan állagát súlyosan veszélyeztető 
eset kivételével - a munka csak a Közös Önkormányzati Hivatal által e-
mailben vagy írásban visszaküldött megrendelő jóváhagyása birtokában 
végezhető el azzal, hogy annak költségeit az Önkormányzat biztosítja a 
Nonprofit KFT számára. 
 

7. A Nonprofit kft felelőssége gondoskodni a sporttelep vagyonvédelemről, karbantartásról. 
Felelős az ingatlanrészekkel kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 
szabályok betartásáért és betartatásáért, gondoskodik az üzemeltetésében álló 
ingatlanrészek állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, 
cserék elvégzéséről. A Nonprofit Kft. köteles a használt vagyonra vonatkozó 
jogszabályokat, szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani és 
betartatni.  

 
8. Az üzemeltetés során harmadik személynek okozott károkért a Nonprofit KFT felel. A 

Nonprofit KFT felel minden olyan kárért is, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye.  

 
9. A Nonprofit KFT csak az Önkormányzat előzetes egyetértésével végezheti el még saját 

költségén is az üzemeltetésében lévő ingatlan átalakítását, felújítását. Ilyen esetben a 
beruházással keletkezett vagyon tulajdonjogáról, annak mértékéről a Szerződő Felek 
esetenként állapodnak meg.  
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10. A Nonprofit KFT jogosult az ingatlant a saját berendezéseivel és felszereléseivel ellátni, e 

berendezések / felszerelések felett szabadon rendelkezhet és jelen szerződés megszűnése 
esetén ezeket saját tulajdonként elszállíthatja. 

 
11. A használat során az alábbi feladatok ellátásáról a Nonprofit KFT gondoskodik mind a 

nagy-futballpálya, mind az Önkormányzat tulajdonában lévő gyakorló-futballpálya, mind 
a műfüves labdarúgó pálya vonatkozásában:  

a) a sportpálya gyepének nyírása, gondozása, száraz időben locsolása, 
b) a sportesemények előtt a pálya vonalazása, a rendezvény megtartására 

alkalmassá tétele, külsőknek is, úgy, mint pl. öregfiúk, lurkók, edzőtábor, stb. 
c) a sporttelepen lévő kihelyezett sporteszközök, kapuk, palánk, kút szivattyú stb. 

karbantartása, javítása, takarítása. 
d) folyamatos felügyelet biztosítása a sporttelepen. 
e) a sporttelepen edzést végző és mérkőzéseket játszó Városi Sportegyesület 

(VSE) számára a pálya, az öltöző biztosítása edzés- és mérkőzésidőben, ehhez 
a személyi feltételek (gondnok) biztosítása; 

f) a VSE igényeinek figyelembe vétele a sporttelep használatánál – ennek 
megvalósítása érdekében folyamatos kapcsolattartás a VSE vezetőivel, 

g) a használatba vett ingatlanrészek rendeltetés- és előírásszerű használatához 
szükséges sportöltözők- és vizesblokkok, egyéb helyiségek működtetése és 
takarítása, 

h) a műfüves pálya üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési, napi karbantartási 
teendők és gondnoki teendők ellátása. 

 
12. A Nonprofit KFT tudomással bír arról, hogy a sporttelep a VSE székhelye és a 

sporttelepen a VSE labdarúgó szakosztálya tartja edzéseit és rendezi mérkőzéseit, a 
tekepályán a VSE tekeszakosztálya végzi edzéseit rendezi mérkőzéseit. A VSE 
folyamatosan tart kapcsolatot a Nonprofit Kft-vel, ennek keretében időben jelzi a 
mérkőzések és edzések időpontját, illetve mindazon időpontokat, amikor a sporttelepet 
használni kívánja.  
 

13. 12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által 2014. évben beszerzett 
és a tekéző épületében beépített új, négysávos tekepálya vonatkozásában kizárólag az 
Önkormányzat jogosult rendelkezni a tekepálya használatáról, üzemeltetéséről, 
bérbeadásáról. 
12.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a műfüves pályát az önkormányzat adja bérbe, 
bérleti szerződés tehát csak az önkormányzat nevére szólhat. 

  
14. Kapcsolattartók kijelölése: Felek kapcsolattartóként a II. Sporttelep ügyeiben az alábbi 

személyeket jelölik meg: 
- a Nonprofit KFT. részéről:  
-  Önkormányzat részéről:  

 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Szerződő Felek vállalják, hogy vitás ügyeiket mindenek előtt tárgyalásos úton rendezik 
és csak ennek teljes sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
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2. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig jön létre, Jelen 
szerződés megszűnik: 

- a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésével, 
- a szerződés azonnali hatályú felmondásával valamely szerződő fél által e 

szerződésben vállaltakat súlyosan megsértő magatartása esetén, 
- rendes felmondással – bármely fél jogosult a szerződést indokolás nélkül, írásban, 30 

napos felmondási idővel bármikor felmondani. 
 

3. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön nem 
említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 
 
Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szentgotthárd, 2022. 
 
 

…………………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 
ÖNKORMÁNYZAT  

 

 
…………………………………… 

Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai 
Nonprofit Kft 

Képv.: Légrády Rita ügyvezető 
 

 
Jogi ellenjegyzés: 
 

…………………………………….. 
Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

…………………………………… 
Kovács Ágnes 

Pénzügyi vezető 
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Előzmény: 

2022. január 3-án a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a 100%-ban 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Szentgotthárdi Sport és 

Turisztikai Nonprofit Kft-t. Az új cég elsődleges feladata a Széll Kálmán tér 1. szám alatt 

található új turisztikai attrakció, az Időutazó Múzeum és a város új multifunkciós 

sportcsarnokának az üzemeltetése, Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött szerződés 

feltételei szerint. Ezen szerződések jelen anyaggal párhuzamosan készülnek, ezért a végső 

megállapodás tartalma módosíthatja még a következőkben leírtakat. 

 

Vezetői összefoglaló 

Időutazó Múzeum: 

Az épület elsődleges funkciója szerint: 

- egy országosan is egyedülálló interaktív turisztikai attrakció, egy kisebb történelmi 

múzeum és a szabadulószobák kategóriájába sorolható játékélmény ötvözete, 

melynek lényege „az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás: 

történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a település fontos 

történelmi mérföldkövein át”.  

Az épületnek további üzemeltetési kötelezettségei is vannak a pályázati szempontból:  

- vendéglátó (pl.: büfé, kávézó, étterem) tevékenységet kell folytatatni, és 

legalább ajándéktárgy árusítást kell biztosítani.  

- legalább 3 önálló programelem legyen elérhető (pl. tárlatvezetés, állandó 

kiállítás, időszaki kiállítás, filmvetítés, koncert, speciális esti nyitvatartás, 

előadások, animáció, múzeumpedagógia stb.). 

Fenti kötelezettségeket figyelembe véve, első feladat az épület felkészítése az állandó 

működtetésre, ennek keretében néhány, az építészeti kivitelezés körébe tartozó garanciális 

javítás elvégeztetése. Egy részének elhárítása már meg is történt, illetve folyamatban is van a 

kivitelező vállalkozó részéről (fűtésrendszer ellenőrzése-tesztelése, légtechnikai berendezés 

korrekciója). 
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Jelentősebb probléma viszont az épület legalsó, vendéglátó terében a vakolat részleges 

hullása. A közel 200 éves, régi pincehelyiségből és annak bővítéséből egy nagyon hangulatos 

fogadóteret kapott ugyan az egykori romos épület, a régi pincefalak azonban helyenként 

még foltosodnak. Az Nkft. részéről kezdeményezett helyszíni bejárás megtörtént, melyen 

részt vett Szentgotthárd Város Önkormányzata - mint megrendelő, az építészeti kivitelező, 

illetve Kiss Gábor városi főépítész – mint az épület tervezője. Az elhárítással kapcsolatban az 

a javaslat született, hogy az épületet folyamatosan fűteni kell, mellette egy 

nagyteljesítményű hőlégbefúvónak, és páramentesítőnek mennie kell március elejéig. Ezt 

követően a felső réteget el kell távolítani és meszelni kell. 

Fentieken kívül kisebb, nem garanciális javításokat szükséges még elvégeztetni az épületen 

belül: helyenként falhibák javítása és az illemhelység külső, bevezető folyosórészénél a 

mosdókagyló körüli falazatot is burkolattal látjuk el. 

A fenti, aktív terekhez köthető időutazó attrakciót is fel kell készíteni a nyitásra. A rendszer 

egészének kiépítése tavaly ugyan megtörtént, üzemeltető személyzet hiányában azonban a 

betanítás és a rendszer állandó működésének tesztelése még előttünk álló feladat. Ezzel 

párhuzamosan fut a szoftveres környezet, ezen belül a 3D animációk élethű mozgásának 

finomhangolása, amelyet a kivitelező – mint garanciális kötelezettségét – remélhetőleg 

mielőbb eredményesen végrehajt. A programkialakítókkal folyamatosan kapcsolatban 

vagyunk. 

Épületen kívül még ellátandó műszaki jellegű feladatok: 

- bár használatbavételi engedéllyel is rendelkezik az épület, a külső teraszrész 

körül elhelyezett korlát a magassága miatt (~50 cm), elsősorban a gyermekek 

biztonsága érdekében felülvizsgálatra kerül 

- a teraszhoz tartozó padsorok közül egy pótlásra kerül 

- a mozgássérült bejárat előtti térkövezett rész autók előli elzárásáról 

gondoskodni kell, az alatta húzódó pincerész miatt – az igény bejelentése a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetése felé 

megtörtént  

- az épület melletti vízelvezetés, illetve a zöldterület rendezése szükséges a 

jövőbeni gondozhatóság miatt is 
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- a pinceszint üvegfelülete UV szűrős fóliát kap. 

Az Időutazó Múzeum pinceszintjén az irodahelység bútorozása megtörtént, az 

munkavégzésre alkalmas. Az épület egyéb helységei még dekorációs, illetve bútorelemekkel 

– ajándéktárgy árusításhoz - is ellátandó a nyitásig. 

 

Sportcsarnok:  

A sportcsarnok használatbavételi engedéllyel rendelkezik, illetve a pálya az MKSZ minősítést 

megkapta. Az Nkft. és Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről kezdeményezett 

helyszíni bejárás itt is megtörtént, melyen részt vett Szentgotthárd Város Önkormányzata, az 

építészeti kivitelező, illetve Kiss Albert műszaki ellenőr. Jelenleg garanciális javítások folynak 

a kivitelező részéről. Ezzel párhuzamosan zajlanak az aktuális karbantartási, ellenőrzési 

feladatok, a hatósági vizsgálatok, hogy a csarnok mielőbb minden típusú rendezvényt 

fogadni tudjon. A kamerarendszer kiépítésre került, de hardveres ellátást igényel még. A 

büfé kiépítéséről gondoskodni kell a HACCP előírásainak megfelelően. 
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IDŐUTAZÓ MÚZEUM  

értékesítési,- és marketingterv 

 

A vállalkozás és a piaci makro,- és mikrokörnyezet rövid bemutatása: 

Az Időutazó Múzeum Szentgotthárdon egy olyan egyedülálló élmény-múzeum, amely egy 

teljesen felújított, háromszintes épületben ad majd otthont a város nem mindennapi 

történelmét bemutató, különleges attrakciónak. Fontos megemlíteni, hogy csak a 

fantázianevét tekintve múzeum, nem tartozik a közművelődési és múzeumi keretek közé, 

ami a törvényi szabályzás keretei miatt lényeges. Olyan turisztikai attrakció, ami országosan 

is egyedi látnivalója lehet a városnak, amely már nem csupán a szálló, illetve fürdővendégek 

szabadidejének kiegészítő lekötésére szolgál, hanem kifejezetten felkeltheti turisták, iskolai 

csoportok, céges csapatépítők szervezőinek figyelmét, és emiatt célzottan Szentgotthárdot 

választhatják úti céljuknak. 

A szolgáltatás jellemzői: 

Az attrakció lényege az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás: történelmi 

korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a település fontos történelmi 

mérföldkövein át. Mindeközben a látogatónak cselekednie, válaszolnia kell a 

továbbhaladáshoz, amihez fel kell használniuk az adott teremben az adott korhoz és 

témához kötődő tárgyakat, információkat. Belül a történelmi valóság látványos megidézése 

valósult meg, a kialakítással hatásosan rekonstruálva a történelmi környezetet, ehhez pedig 

korhű és magas minőségű díszleteket, berendezéseket használva. A látogatókat bevonó, 

izgalmas játékélmény a játszva tanulásra és a szórakoztató ismeretterjesztésre épít. A 

játékidő tervezett hossza körülbelül egy óra, a tervezettek szerint 20-30 percenként tud 

indulni csoport a szobákban, 4-6 fővel. A garanciális javítást követően tervezett tesztidőszak 

hivatott megmutatni a produkció valódi kapacitását, amely az árképzés és értékesítés 

szempontjából is kardinális kérdés. 

A fő attrakciót kiegészítheti szolgáltatásként, illetve bevétel szempontjából is a vendéglátó 

egység kialakítása, és saját körben történő üzemeltetése a fogadótérben. Jelen anyag 

mellékletét képezi egy, külön erre az ágazatra vonatkozó gazdasági számítás és jelentés is, 

amely eredménye alapján azt támasztja alá, hogy - csak az alap szolgáltatásokat nyújtva is - 
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nyereséges saját üzemeltetésben működtetni a vendéglátó részt. Természetesen ebben a 

kimutatásban szereplő kínálatnál bővítettebbre van szükség, illetve kiegészítő kínálatként 

társasjátékok beszerzését is tervezzük, amelyek további fogyasztást ösztönözhetnek. A 

vendéglátóegység nyitvatartási ideje eltérhet az attrakcióra tervezetthez képest (9:00 -

18:00). 

Kiegészítő szolgáltatás, illetve pályázati kötelezettség is egyúttal, az attrakcióhoz kapcsolódó, 

illetve helyi termékek kínálatával bővített ajándéktárgy értékesítés. 

Szintén pályázati kötöttség az eseti rendezvények tartása, melyhez a helyszín adottságai 

tökéletesen megfelelnek, és kiegészítő pályázati forrásokból is megvalósíthatók. Az épület és 

a teraszos közösségi tere nyár esti kiskoncertek, vetítések ideális helyszíne. Kisebb kulturális 

rendezvényeknek is otthont adhat a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, valamint a 

Múzeummal és Könyvtárral együttműködve. 

 

SWOT  

 

Erősségek: 

- egyedülálló attrakció országos szinten, 
ötvözve egy történelmi játék és egy 
szabadulószoba tulajdonságait 

- jól differenciálható 

- épületen belüli vendéglátóegység 
működése szintén az egyediség jegyében  

- épületen belüli ajándéktárgy (helyi 
termék) értékesítés 

- földrajzi elhelyezkedés, Ausztria, 
Szlovénia, Őrség közelsége 

- kiegészítő turisztikai szolgáltatások a 
környéken 

- több célcsoport meghatározható 
időszakosan 

Gyengeségek: 

- nehéz megközelíthetőség – 
tömegközlekedés hiánya 

- csoportok érkezése esetén, a városon 
belüli köztes idő eltöltésének biztosítása 
gyalogos távolságban (20-30 percenként 4-6 
fő indítható a múzeum játékleírása alapján) 

 

 

Lehetőségek: Veszélyek: 
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- szállás, wellness lehetőség a városban 

- pályázati lehetőségek a szektorban – 
turizmus, rendezvényszervezés 

- szolgáltatáspaletta bővítése, kiegészítő 
programok, rendezvények 

- átfogó kommunikációs (PR, marketing) 
stratégia 

- alternatív fizetési lehetőségek (SZÉP 
kártya) 

- együttműködés a helyi és a térségi 
turisztikai szereplőkkel, vendéglátó és 
szálláshelyekkel 

- brandépítés 

- Szentgotthárd „üzleti turizmusa” 

- célcsoportok elérése 

- covid helyzet elhúzódása, korlátozások 

- fogyasztói szokások negatív irányú 
változása 

- turizmus hullámzása, utazási korlátozások 

- szoftver meghibásodása, frissítése esetén 
jelentkező üzemszünetek 

- az attrakció egyedisége következtében 
nehéz egyértelműen meghatározni a 
terméket - szolgáltatást 

 

 

Versenytárselemzés: 

Az Időutazó Múzeumnak klasszikus értelemben vett versenytársa nincs, mert maga a 

produkció egyedülálló. Versenytársnak nem tekinthetők a helyi látványosságok sem, inkább 

az attrakció vonzerejét növelik, mert a köztes idő eltöltésére szolgálhatnak. Az Időutazó 

Múzeumot a „szabadulószobákhoz” hasonlító jellege miatt, leginkább a környék 

szabadulószobás játékaival tudjuk szembeállítani, melyekhez képest az interaktivitás 

megléte, a történelmi jellege, és a berendezések prémium minősége abszolút előnyt jelent. 

Szombathelyen, Zalaegerszegen, illetve Körmenden üzemeltetnek szabadulószobákat, 

azonban nem állandó nyitvatartással, csak előzetes bejelentkezés alapján. A 

versenytárselemzés során történelmi jellege és összefonódása miatt a vasvári Domonkos 

Rendtörténeti Gyűjtemény-t érdemes még megvizsgálni. 

Célcsoport: 

Az Időutazó Múzeum esetében a célcsoport meghatározása összetettebb folyamat. Egy évet 

nézve időszakosan változhat az elsődleges, illetve másodlagos célcsoport. Május és 

szeptember a legkedveltebb hónap az iskolai osztálykirándulásoknál, ezekben az 

időszakokban elsődleges célcsoportként tekinthetünk az iskolákra, tanulói csoportokra, és a 
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marketingkommunikációnak időszakosan ehhez kell alkalmazkodni. A turisztikai főszezonban 

elsődleges célcsoportként a térség kevésbé árérzékeny turistáira tekinthetünk, másodlagos 

célcsoportként továbbra is a nyári táborok résztvevői, csoportjai szem előtt tartandók. 

További célcsoportunk a helyi és környékbeli vállalkozások, cégek, illetve átutazó 

üzletemberek csapatépítő programok szempontjából. Célcsoportelemzésnél a produkció 

egyedülállósága miatt, akár célzott turizmusban is érdemes gondolkozni; amely tágabb, 

országos, illetve országhatáron átnyúló marketingkommunikációt igényel, de az Őrség, illetve 

Ausztria és Szlovénia közeli látogatóit mindenképp érdemes megszólítani. 

Differenciálhatóság szempontjából a legfontosabb kiemelnünk az egyedülálló szolgáltatás 

nyújtását, az ezt tükröző egyedi arculatot és szolgáltatáscsomagokat.  

Szegmentáció szempontjai esetünkben földrajzilag Vas megye, Nyugat-Magyarország, 

Budapest és környéke, Dunántúl. Demográfiailag-gazdaságilag diákok, fiatalok, nyugdíjasok, 

elsősorban kevésbé árérzékeny családok, csoportok, baráti társaságok. Szegmentációs 

ismérvek szempontjából nagyon fontos egy ilyen egyedi szolgáltatás esetében a pszichológiai 

tényezők figyelembe vétele: életnorma, motivációk, attitűd, hobby.  

A pozícionálás célja elsődlegesen az egyedülállóság hangsúlyozása. 

Árképzés: A költségek által meghatározott haszonkulcs-fedezeti pont figyelembevételével, a 

szabadulószobák, illetve élményturizmusra támaszkodó attrakciók áraihoz viszonyítva kerül 

az ár meghatározásra. Az alap felnőtt, illetve nyugdíjas/diák belépők mellett csoportos 

jegyáraknak is meghatározásra kell kerülni a produkció maximális kihasználhatósága miatt. 

Emellett a szokásos kedvezményes jegyárakat is szükséges biztosítani nagyobb létszámú 

csoportok esetén, előzetes árajánlatkérés után.  

Az ár az attrakció tesztidőszakát követően kerül véglegesítésre, a maximum kapacitást és 

terhelhetőséget látva.  

Előzetes kalkuláció alapján a teljes árú belépőjegy felnőttek esetében 2.900 Ft, 

diák/nyugdíjas esetén 1.900 Ft lenne. 

Összehasonlításunkhoz alapul vettük a környékbeli szabadulószobák árait, melyek átlagban 

2-3 fő résztvevő esetén 9.000 Ft, 4-5 fő esetén 11.000 Ft, 6 fő (maximum résztvevő) esetén 

12.000 Ft átlagosan. Ezek alapján az egy főre vetített teljes árú belépőjegy egy szintén egy 

óra időtartamú program esetén 4.500 Ft és 2.000 Ft közé esik. Esetünkben a tervezett 
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létszám/játék 4 fő. A tesztelést követően tehát nekünk is érdemes a csoportos árakat a 

minimum és maximum játékos szám figyelembevételével úgy meghatározni, hogy egy 

játékra vonatkoztatva is megtérüljön az üzemeltetés.  

A helyi és környékbeli turisztikai attrakciókkal együttműködve, kombinált jegyek képzése is 

tervezett. 

Figyelembe véve, hogy egy manapság szintén felkapott attrakció, az óriáskerekek belépőjegy 

ára is 2.000 Ft 10-15 perces menetidővel számolva, a fenti előzetesen kalkulált 2.900 Ft 

bevezető árként versenyképesnek mondható. 

Értékesítési irányok: 

Elsődleges értékesítési csatornánk a személyes, helyszíni értékesítés, de ebben 

kulcsszerephez jut a weboldal időpontfoglaló funkciója a szervezés elősegítése érdekében.  

Másodlagos értékesítési csatorna a partneri együttműködés a helyi, és térségi turisztikai 

szereplőkkel; kapcsolt szolgáltatás nyújtásaként, kombinált jegyek, turisztikai csomagok 

formájában. Egy-egy ilyen kisebb csomag a szálláshelyeknek is érdekes lehet kiegészítő 

szolgáltatásként elsősorban a turisztikai főszezonban, illetve a hosszú hétvégéken. 

Kulcsfontosságú az együttműködés – ideális esetben szervezett keretek között - minél több 

helyi, illetve térségi turisztikai, vendéglátó és szálláshellyel.  

Másodlagos értékesítési csatornaként kell említsük esetünkben a kiállításokon, vásárokon 

való megjelenést /együttműködésben elsősorban/, a PR megjelenéseket. 

 

Marketingkommunikáció: 

Reklámkampányok: folyamatos kommunikáció a hagyományos területről (ATL) elsősorban 

a környékbeli nyomtatott sajtó, tematikus országos magazinok, az online megjelenések és 

közterületi reklám felületeit kell használjuk a célcsoportelemzés alapján, és a várható elérés 

reményében. A reklámoknak tükrözniük kell az egyediséget, hogy a potenciális látogatóknak 

meghozza a kedvét. A választott nyomtatott magazinok, az online felületek, a közterületi 

felületek (OP, Citylight, stb…) médiaterve időszakosan a meghatározott célcsoportokra kell, 

hogy fókuszáljon.  
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BTL marketingkommunikáció eszközei esetünkben a sales promóciók; vásárokon, 

kiállításokon való megjelenés, eladáshelyi reklámeszközök. A BTL kommunikáció 

eredményességét biztosítja, hogy a kommunikáció közvetítő eszközét mi birtokoljuk, 

szemben az ATL kommunikációval, ahol bérelnünk kell a hirdetési felületeket. 

A pályázati keretből finanszírozott weboldal megfelelő tartalommal való ellátása, és 

folyamatos frissítése kulcsfontosságú, az időpontfoglaló felület folyamatos karbantartása 

mellett. Hírlevélrendszer kiépítése szintén tervezett, ez az iskolai csoportok - célcsoportunk -

szemszögéből biztosíthat megfelelő elérést, de az értékesítési partnereinknél és üzleti 

turizmusnál - mint potenciális célcsoport - is kiválóan használható. 

Az elkészült kisarculati elemek még bővítést igényelnek. Jól használható, igényes 

videoanyagok elkészítése egyaránt szükséges a videokampányok eredményességéhez. 

A keresőoptimalizálás, a közösségi médiában való állandó jelenlét az Időutazó Múzeum 

esetében nagy hangsúlyt kell kapjon. Folyamatos tartalmak megjelentetésével, játékokkal, 

akciókkal, rendezvények esetén élő bejelentkezésekkel kell erősíteni a megjelenéseket. 

Esetenként hírességek bevonása a kampányokba is a bizalom további építését szolgálja. 

 

A médiatervet és reklámkampányok előkészítését a nyitás időpontjához kell igazítani. A 

nyitókampányban egyaránt erős jelenlét szükséges a helyi és térségi médiumokban, – 

nyomtatott sajtó, közterületi felületek, rádió – a közösségi médiában és az online felületeken 

is. Ezt követően a mindenkori éves médiatervet a turizmus szezonális jellegéhez, és az 

időszakos célcsoport elérésünkhöz kell igazítani. 

Nyitókampány részeként tervezett, közvetlenül a nyitást megelőzve nyílt napok rendezése, 

melyeken célzottan az értékesítést, népszerűsítést támogatható helyi és térségi csoportok 

vennének részt előzetes meghívás alapján. 

Az alábbi táblázatban egy lehetséges nyitókampány médiamixe látható egy április-májusi 

nyitásra kalkulálva. (Fontos megjegyezni, hogy jelen időszakban napról napra változnak a 

bérelhető felületek árai, a gyakori aktualizálás szükséges.) Ez egy tervezet, amely mutatja a 

használni kívánt felületeket. Ezt a kampányt a nyitás idejéhez kell majd igazítani, módosítani 

az aktuális árak és a már sokszor hangsúlyozott elérés és időszakhoz igazodó célcsoportunk 

figyelembevételével. 
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NYITÓKAMPÁNY TERVEZET TT 

reklám típusa médium célcsoport megjegyzés 
tervezett 
költség 

ATL print - hagyományos képi 
hirdetés 

helyi, térségi 
nyomtatott sajtó, 
tematikus országos 
magazin 

turisták, 
potenciális 
turisták 

lista szerkesztés 
alatt- beérkező 
médiajánlók 
alapján  600 000 Ft 

ATL közterületi média OP, Citylight 
összes 
célcsoport 

népszerűsítés, 
útbaigazítás 500 000 Ft 

ATL (helyi, térségi)rádió, TV térségi 

helyi 
lakosság, 
térség 
lakossága 

pl. Körmend FM, 
Gotthárd TV 300 000 Ft 

ATL - PR megjelenés 
helyi, térségi sajtó, 
rádió 

turisták, 
potenciális 
turisták 

PR cikk és interjú - 
lista szerkesztés 
alatt - beérkező 
médaajánlók 
alapján 500 000 Ft 

online - banner 

helyi, térségi online 
hirdetési felületek, 
tematikus országos 
website-ok 

összes 
célcsoport 

lista szerkesztés 
alatt - beérkező 
médiajánlók 
alapján  800 000 Ft 

online - közösségi média Facebook, Istagram  
összes 
célcsoport 

hirdetési díjak + 
vállalkozói 
költségek 400 000 Ft 

online - videokampányok Google, Facebook 
összes 
célcsoport 

költséghatékony, 
elérési mutatói 
kíválóak 15-30 mp 
megtekintés után 100 000 Ft 

PR kapcsolatok - sajtóhír print, online 
összes 
célcsoport 

értékes reklám - 
esemény, 
rendezvény 
kapcsán pozitív 
írás, ajánlás, 
megjelenés  0 Ft 

átfedések - felhasználók által 
generált tartalom online 

összes 
célcsoport 

költséghatékony, 
értékes reklám, 
megosztás, 
társszervezés 0 Ft 

3 200 000 Ft 
 

PR tevékenység 

A turisztikai produkció külső és belső PR tevékenységei az egyediséget, minőséget, 

különlegességet kell sugározzák a szolgáltatásmarketing mind a hét kulcsterületén: 
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-árpolitika 

-termékpolitika  

-értékesítés  

-reklám, hirdetéspolitika 

-emberi tényezők -HR 

-környezeti elemek 

-folyamatok nyomonkövetése (+ minőségelemzés)  

A megfelelő és igényes külső és belső kommunikáció (a költség ráfordítást figyelembe véve 

is) a legértékesebb reklámfelületekhez juttathat minket. Ezért ezek a szempontok kell, hogy 

érvényesüljenek az Időutazó Múzeum és a sportcsarnok-sporttelep szervezési, üzemeltetési 

és menedzsment feladatai során is; a személyi állomány kiválasztásától indulva a teljes 

folyamat nyomon követeséig. 
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VÁROSI SPORTCSARNOK – SPORTTELEP 

üzemeltetési terv 

A vállalkozás és a piaci makro,- és mikrokörnyezet rövid bemutatása: 

A Szentgotthárdi Sporttelepen a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 2012-ben TAO támogatás 

felhasználásával egy multifunkcionális sportcsarnok építésébe kezdett, amelynek munkálatai 

- többéves kihagyást követően - 2020-ban, önkormányzati kontroll mellett folytatódtak és 

mára a sportcsarnok jogerős használatbavételi engedéllyel, illetve a Magyar Kézilabda 

Szövetség általi hitelesítéssel rendelkezik. A sportcsarnok a Szentgotthárdi Sporttelep 22.190 

m2-es területén helyezkedik el. A létesítménynek három szintje van: pinceszint, földszint, 

emelet. A nézőtere és a küzdőtér viszont egyszintes. A sporttevékenységhez tervezett átlag 

9,5 m-es kiemelkedő belmagassággal, a pálya mindkét hosszoldalán végigfutó 4-4 soros 

pados lelátórésszel rendelkezik. A pinceszint helyiségei: fitneszterem, konditerem, szauna, 

öltözők, közlekedők, vizesblokkok, szertár, karbantartók helyisége, küzdőtér. A 

létesítményben található 6 darab berendezett öltöző és 1 darab bírói öltöző. A földszint 

helyiségei: előcsarnok, büfé, takarító szertár, ruhatár, elektromos kapcsoló, közlekedő, 

vizesblokkok, lelátó. Az emelet helyiségei: klubhelyiség, teakonyha, iroda, közlekedő, 

vizesblokk, gépészet, kazánház. A létesítmény alapterülete: 2577,09 m2. A 40×20 méteres 

pálya mellett 479 db ülőhely biztosítja a nézők kényelmét.  A földszinten található egy 

berendezésre váró büfé helyiség, amelynek kihívása a raktározási lehetőség kialakítása. 

Jogszabályi háttér: 

- A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§ (6b) 
bekezdésének értelmében az Üzemeltető köteles az üzembe helyezést követő 15 
évben a sportcsarnokot sportegyesületek számára edzések és versenyek  
rendezésére, iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sport események, szabadidősport 
események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események 
lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában 
és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítani 

 
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (9c) 
bekezdésének értelmében a létesítményt az üzembe helyezéstől számított 15 évig a 
rendeltetésének megfelelően kell működtetni. 
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Sporttelep további létesítményei: 

• Öltözőépület (2 nagy öltöző, 1 játékvezetői öltöző, 1 tekés öltöző + tekepálya 

(ennek üzemeltetését a Szentgotthárdi VSE tekézői végzik) - nettó 538,01 m2 

területe 

• Nagyméretű élőfüves pálya (centerpálya) 

• Nagyméretű élőfüves pálya (edzőpálya, kisebb, mint a másik pálya) 

• Műfüves labdarúgó pálya 

• BMX freestyle park (6 elemmel) 

• Fitnesz park 

A szolgáltatás jellemzői: 

A multifunkcionális sportcsarnok pályája alkalmas kézilabda, teremfoci, röplabda, futsal, 

valamint kosárlabda mérkőzések lebonyolítására. A küzdőtér mérete és kialakítása miatt 

lehetőség van a teremben küzdősportok, tömegsport rendezvények, egyéb szórakoztató 

rendezvények tartására is. A sportrendezvények mellett bálok, koncertek, zenés táncos 

estek, színházi előadások helyszíne is lehet. Utóbbiakhoz rendelkezésre áll egy, a 

sportparkettát védő szőnyegborítás, melynek használata rendezvények során 

elengedhetetlen.  

A sporttelep egésze a bérlők és Szentgotthárd valamennyi lakója számára rendelkezésre kell 

álljon, ott – a rendszabályokat betartva – bárki sportolhasson, a szabadidejét tölthesse. 

 

Üzemeltetés feladatai: 

Sporttelep üzemeltetési feladatok: 

• rendszabályok betartása - a mindenkori gondnok feladata 

• A közüzemi (rezsi) költségeket közvetlenül az Önkormányzat biztosítja, a víz-csatorna 

díjakat, szemétszállítás díját az Önkormányzat fizeti 

• A sporttelep üzemeltetője köteles gondoskodni a sporttelep vagyonvédelemről, 

karbantartásról. 
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• A sportpályák gyepének nyírása, gondozása, száraz időben locsolása (tavaszi őszi 

időszakban általában heti 1x, a nagypálya automata öntözővel van ellátva) 

• A sportesemények előtt a pálya vonalazása, a rendezvény megtartására alkalmassá 

tétele, úgy, mint pl. iskolai rendezvények, öregfiúk, lurkók, edzőtábor, stb. 

• A sporttelepen lévő kihelyezett sporteszközök, kapuk, palánk, kút szivattyú stb. 

karbantartása, javítása, takarítása. 

• Folyamatos felügyelet biztosítása a sporttelepen, öltözők nyitása-zárása 

• A sporttelepen edzést végző és mérkőzéseket játszó számára a pálya, az öltöző 

biztosítása edzés- és mérkőzésidőben, ehhez a személyi feltételek (gondnok) 

biztosítása; 

• A használatba vett ingatlanrészek rendeltetés- és előírásszerű használatához 

szükséges sportöltözők- és vizesblokkok, egyéb helyiségek működtetése és takarítása, 

kisebb karbantartások (az ehhez szükségek eszközök, anyagok beszerzését, 

szolgáltatási díjakat az üzemeltetési szerződésben megállapított karbantartási/javítási 

költséghatár felett az Önkormányzat fedezi az üzemeltető számára, előzetes 

egyeztetést követően) 

• Hulladékszállítási napokon a szemét kihelyezése, a sporttelepen kihelyezett 

szemetesek ürítése, a létesítmény területén elszórt szemét összegyűjtése 

• Hóeltakarítás 

Műfüves pályával kapcsolatos karbantartási feladatok: 

• 20 alkalommal a műfű kefélési/fősülési munkálatai (januárban, februárban, 

márciusban hetente 1 alkalommal + októberben, novemberben 2 hetente 1 

alkalommal + áprilisban, augusztusban, szeptemberben, decemberben havonta 1 

alkalommal), a karbantartó gép (Redexim Verti-Comb 1800 műfű seprű) az 

Önkormányzat tulajdona 

• 2 alkalommal a gyomtalanítás, fűnyírás, szegélyvágás a műfüves pálya 

környezetében, első alkalommal legkésőbb június 15-ig, második alkalommal 

legkésőbb szeptember 15-ig.  
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• Hóeltakarítási munkák 

• Pálya nyitása zárása, szükség esetén világítás kapcsolása 

• A műfűre került bármilyen idegen anyag (törmelék, levél, szemét, stb.) azonnali 

eltávolítása, a pálya környezetében (kispadok, pálya kerítés) található szemét 

összegyűjtése 

• Pálya rendszeres ellenőrzése (hibák észrevétele) 

Rendelkezésre álló eszközök: Szentgotthárdi VSE (térítésmentesen biztosítják): 

fűnyírótraktor, vonalazó gép, szegélyvágó, takarító eszközök, Redexim Verti-Comb 1800 

műfű seprű amelyhez szükség van egy erősebb fűnyíró traktorra. 

Csarnok üzemeltetési feladatai: 

• műszaki ellenőrzés, általános karbantartási feladatok - légtechnika, klímatechnika, 

tűzjelző berendezés karbantartásának felügyelete, nyomon követése  

• takarítás – a takarításnál fontos kiemelni, hogy megfelelő színvonalú és gyakoriságú 

takarítás szükséges, jelenleg próbamunkák folynak több takarítással foglalkozó külső 

vállalkozó versenyeztetésével. A legmegfelelőbb ár/érték arányú megoldást kell 

találni saját munkavállaló és/vagy külsős megbízott bevonásával, hogy az egymást 

váltó bérlőket igényes és tiszta környezet fogadja. A parketta takarítása külön 

kezelendő, azt csak a megfelelő tudással rendelkező személy végezheti, az erre külön 

beszerzett gép segítségével. Előzetes terv szerint ez a gondnok feladati közé fog 

tartozni. 

• a büfé üzemeltetése – a büfé helység berendezése előttünk álló feladat, a törvényi 

előírásoknak megfelelően az előzetes felmérések és vizsgálatok megrendelése 

megtörtént, az anyag folyamatban van, ami alapján kialakítható a szabályoknak 

megfelelő büfé berendezés. A büfé kialakításánál nehézséget jelent, hogy a kiviteli 

terveken nem szerepelt a büféhez tartozó raktárhelység, így a ruhatár egy kisebb 

részét kell leválasztani mobilizálható fallal, ami kisebb készlet tárolására alkalmas 

lesz. A tekézőben lévő büfé üzemeltetőjének lenne ideális a csarnok büféjének a 

bérlése is, a könnyebben mozgatható raktárkészlet miatt. A kapcsolatfelvétel a két fél 

között megtörtént. A büfé nyitvatartása időszakos jellegű lesz, kifejezetten 
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sportesemények, rendezvények idején. Az edzésekre érkezőknek italautomaták 

telepítése tervezett. 

• beszerzések – a csarnok megfelelő árnyékoló technikával való ellátása az elsődleges 

feladatok között van.  

• a mindennapi használathoz szükséges eszközök beszerzése – kéztörlők tartója, 

szeméttárolók (külső-belső terület), kézfertőtlenítők, fogasok a zuhanyzókba, 

ruhatárhoz szükséges mozgatható állványok 

További eszközök beszerzése is indokolt a közeljövőben a széleskörűen értékesíthetőség 

érdekében: 

- napi testneveléshez használt eszközök 

- szauna, jakuzzi, rekreációs fagyasztó 

- kondícionáló gépek – elsősorban az erőnléti edzéshez használható, 

sportolóknak megfelelő minőségű eszközök beszerzése hiánypótló megoldás 

lenne. Jelenleg a szállodának, és a fürdőnek - mint potenciális partnereink egy 

edzőtáboroztatás során – sem áll rendelkezésére megfelelő színvonalú 

gépparkja a hivatásos sportolók számára 

- emeleti ún. VIP helység berendezése technikai megbeszélések tartásához is – 

nagyképernyős TV, videolejátszó, ülőalkalmatosságok 

- kamerarendszer hardverrel való ellátása 

- irodahelység berendezése, számítógép – kamerarendszer működtetéséhez, 

back office eszközök 

 

 

További üzemeltetési-management feladatok: 

• marketing feladatok ellátása: arculattervezés, informatív weboldal kialakítása, 

népszerűsítés, kapcsolatépítés, reklám 

• értékesítési feladatok ellátása 

• személyzet kiválasztása, betanítása, koordinálása, ellenőrzése 

• helyi sportegyesületekkel való együttműködés – TAO sportfejlesztési 

támogatásokban rejlő lehetőségek megvalósítása 
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• potenciális szolgáltató partnerekkel való hosszútávú együttműködések köttetése – 

szállás, vendéglátás, wellness 

• rendezvényekhez kapcsolódó szervezési, ügyeleti és operatív feladatok ellátása 

SWOT 

Erősségek: 

-széleskörű sportolási lehetőség – műfüves 

pálya, élő füves pályák, fitnesspark, 

multifunkcionális csarnok, BMX freestyle 

park, tekéző 

-csarnok épülete új, modern, többfunkciós 

-pálya burkolata kiváló minőségű, több 

sportághoz is alkalmas 

-csarnok értékesíthető terembéres 

formában nagy létszámú kulturális, zenés,- 

táncos rendezvények tartására, és egyúttal 

saját rendezésű események tartására is 

Gyengeségek: 

- tervezésbeli hiányosságok – pénztár, 

raktár hiánya 

- magas rezsi költség 

- hiányos eszközpark 

 

Lehetőségek: 

- szállás, wellness lehetőség gyalogos 

távolságban 

- pályázati lehetőségek a szektorban - TAO  

- szolgáltatáspaletta bővítése, kiegészítő 

programok, rendezvények 

- jól célzott kommunikációs (PR, marketing) 

stratégia 

- együttműködés a helyi turisztikai 

szereplőkkel, edzőtáborok szervezése 

élvonalbeli sportegyesületek számára, akár 

külföldi értékesítési vonalon is 

Veszélyek: 

- covid helyzet elhúzódása, korlátozások 

- magas karbantartási, üzemeltetési 

költségek 

- tesztüzem, nagymértékű leterheltség 

során előfordulhatnak műszaki jellegű 

problémák, melyek a használatbavétel 

engedélyezése során nem jöttek elő 
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- széleskörű értékesítési lehetőség 

- csarnok reklámfelületeinek értékesítése – 

plusz bevétel – támogatások formája lehet 

-saját szervezésű rendezvények 

jegyeladásából származó bevételek 

 

Versenytárselemzés: 

Versenytárselemzést az edzőtáboroztatás szempontjából érdemes végezni. A térségben 

egyedülállónak számítanak a sporttelep, és a csarnok infrastrukturális adottságai.  Száz 

kilométeres körzetben Sárvár és Zalaegerszeg rendelkezik egyaránt szállás, wellness, és 

sportcsarnok-sporttelep szolgáltatásegyüttessel. Kiemelendő, hogy esetünkben a teljes 

paletta gyalogos távolságban elérhető. Az országhatár és a repülőterek közelsége is döntő 

lehet és előnyünkre válhat a választásnál. 

Egyéb, kulturális jellegű rendezvények tartására alkalmas intézmények versenytárselemzése 

szempontjából a környékbeli színházak, rendezvénytermek befogadóképességét érdemes 

vizsgálnunk, melyekkel a terembérletre vonatkozó kedvezőbb árképzéssel kelhetünk 

versenyre. 

Szegmentáció szempontjai a sporttelep esetében földrajzilag Magyarország, Ausztria, 

Szlovénia, egyéb európai országok. Demográfiailag-gazdaságilag helyi,- országos,- külföldi 

sportegyesületek, fiatalok, csoportok, baráti társaságok, kulturális,- szórakoztató 

eseményekre fogékony lakosság térségi szinten. 

Célcsoport: 

Elsődleges célcsoportjaink a helyi sportegyesületek, a helyi sportolni vágyó lakosság, iskolák. 

Legfontosabb a velük való hosszútávú eredményes együttműködés, az ő igényeiknek a 

kiszolgálása. 

Másodlagos célcsoportunk bevétel szempontjából az országos,- illetve külföldi 

sportegyesületek, kiemelt cél ezek edzőtáborainak szervezése. 
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További célcsoportunk a terembéres értékesítés szempontjából minden olyan potenciális 

partner, aki akár zenés,- táncos, kulturális, egyéb tömegsportjellegű, iskolai nagyrendezvény 

tartása céljából bérelné a csarnokot. 

Differenciálhatóság szempontjából a sokrétű értékesíthetőség és széleskörű használhatóság 

kiemelendő. 

Pozícionálás célja a kiváló helyi, földrajzi adottságok, illetve a széleskörű szolgáltatáspaletta 

hangsúlyozása 

Árképzés:  

Az árképzésnél két alapvető kategóriát kell elkülönítenünk: 

- órabéres értékesítés: Szentgotthárd Város Önkormányzata által meghatározott 

12.000 + ÁFA/ óra bérleti díj a piaci értékesítés alapja, amely a környékbeli 

csarnokok bérleti díjainak összehasonlítása alapján került meghatározásra. Fontos a 

piaci értékesítést hangsúlyozni, mert a helyi sportegyesületek bérleti díjai az 

Önkormányzattal kötött egyedi megállapodásuk, kedvezményeik alapján kerülnek 

meghatározásra 

- terembéres értékesítés (napi díj): idei évben egyedi megállapodások, és előzetes 

árajánlatkérés alapján történik, azon alapelv szerint, miszerint ingyenes, illetve 

nagyobb mértékű kedvezmény csak előzetesen, az önkormányzattal való egyeztetés 

alapján adható, alapítványi, jótékonysági célok, belépőjegyes, illetve a lakosság 

számára ingyenesen látogatható rendezvény, stb… mérlegelése függvényében. A 

csarnok fenntartási költségeit figyelembe véve legalább fél, de inkább egy évnyi 

időtartamra vetítve tudunk majd olyan bérleti díjjal kalkulálni, ami versenyképes és 

egyúttal a megtérülést is szolgálja. 

Értékesítési csatornák: 

Elsődleges értékesítési csatornánk a személyes kapcsolatokra épül. A 

marketingkommunikációnak ezt a csatornát kell támogatnia elsősorban.  

Másodlagos értékesítési csatorna a szállásadó partnerrel kialakított együttműködésre alapoz, 

illetve szóba jöhet esetünkben a jutalék alapú sales tevékenység is. 
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Marketingkommunikáció: 

• a csarnok épületének elmúlt évtizedes múltja elég széles körben ismert, kihívás, 

illetve elsődleges feladat a „brand”-et újraépíteni, pozitív irányba fordítani. Ehhez 

elengedhetlen a minőségi szolgáltatás nyújtása minden téren, a kellő szakértelemmel 

bíró, barátságos, vendégközpontú és gazdaszemlélettel rendelkező személyi 

állomány megléte 

• a csarnoknak még nincs kialakított arculata. Első lépés egy találó, hangzatos, jól 

eladható név adása, melyhez a helyi lakosság segítségét kérjük 

felhívás/nyereményjáték formájában. A csarnok első sorban a helyi lakosság igényeit 

hivatott kielégíteni, a helyi sportolók otthonaként kell szolgáljon, ezért a névadója is a 

helyi lakosság tagja legyen. 

• a „keresztelő” után a következő lépés az új névhez kapcsolódó logo, kisarculat 

kialakítása 

• párhuzamosan az arculat tervezéssel egy informatív weboldal fejlesztése szükséges. A 

csarnok esetében egy előre kialakított séma /ún. wordpress – költséghatékonyabb, 

mint a saját fejlesztés/ alapú weboldal kialakítása elégséges. A leglényegesebb itt, 

hogy minden olyan információ megtalálható legyen a honlapon precízen leírva és 

folyamatosan frissítve, ami a potenciális bérlőinknek fontos. Alaprajzok feltöltése, 

rendelkezésre álló eszközpark, bérleti lehetőségek, képek, videofelvételek, stb… 

Kialakítása során fontos, hogy később egy foglaltsági rendszer kezelésére is alkalmas 

legyen 

• a sporttelep/csarnok esetében is használnunk kell a közösségi média felületeit, itt 

azonban elsősorban nem a reklámra, hanem az információs csatorna és a 

felhasználók által generált tartalmak lehetőségeire kell fókuszálnunk. A 

rendezvényeket és eseményeket kell kommunikálni folyamatosan, amely egyaránt 

reklám és információ értékkel bír, és biztosítja a résztvevőknek az ún. check in-t, 

amely további kattintásokat, megosztásokat és ezáltal elérést generál 

• médiaterv /marketingkomminkációs felületek/ készítésénél a PR megjelenésekre kell 

a fókuszt irányítanunk, minél több pozitív hír és beszámoló jelenhessen meg a 

csarnok eseményei, rendezvényei kapcsán, ez a már korábban említett 

band(újra)építésben kulcsfontosságú a népszerűsítés mellett 
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• hagyományos ATL felületeket tájékoztatásra, illetve az események népszerűsítésére 

célszerű használni 

• BTL eszköznek minősül esetünkben minél több sporteseményeken való részvétel, a 

kapcsolatépítés, az „állandó jelenlét” a hazai sportéletben Pl. TV közvetítés 

 

Csarnok marketingkommunikáció - tervezet 

tevékenység 
használt 
felület célcsoport megjegyzés gyakoriság tervezett költség 

weboldal 
kialakítás + 
anyagok 
elkészítése saját domain 

összes 
célcsoport 

wordpress 
weboldal 
preferált egyszeri 600 000 Ft 

kisarculat 
kialakítása X X X egyszeri 300 000 Ft 

ATL (helyi, 
térségi)rádió, 
TV, sajtó térségi 

helyi lakosság, 
térség 
lakossága 

informatív, 
tájékoztató 
jelleg a 
népszerűsítés 
mellett folyamatos 500 000 Ft 

ATL - PR 
megjelenés 

helyi, térségi, 
országos 
sajtó, rádió 

összes 
célcsoport 

PR cikk és interjú 
- tájékoztatás, 
népszerűsítés időszakos 500 000 Ft 

online - banner 

tematikus 
országos 
website-ok 

összes 
célcsoport 

kattintásra 
weboldalra 
irányító folyamatos 500 000 Ft 

online - 
közösségi média 

Facebook, 
Istagram  

összes 
célcsoport hirdetési díjak folyamatos 350 000 Ft 

online - 
videokampányok 

Google, 
Facebook 

összes 
célcsoport 

költséghatékony, 
elérési mutatói 
kíválóak 15-30 
mp megtekintés 
után folyamatos 250 000 Ft 

PR kapcsolatok - 
sajtóhír print, online 

összes 
célcsoport 

értékes reklám - 
esemény, 
rendezvény 
kapcsán pozitív 
írás, ajánlás, 
megjelenés    0 Ft 

átfedések - 
felhasználók 
által generált 
tartalom online 

összes 
célcsoport 

költséghatékony, 
értékes reklám, 
megosztás, 
társszervezés   0 Ft 

3 000 000 Ft 
 

Emberi erőforrás:  
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Az Nkft. emberi erőforrás tervezése során a menedzsment munkakörei minden esetben 

osztottak az ágazatok között. Az ügyvezető, a gazdasági vezető és a műszaki vezető az 

Időutazó Múzeum és a Sporttelep tekintetében is egyenlő arányban látják el a 

munkakörükhöz tartozó feladataikat. A Sporttelep menedzsmentje kiegészül a város ifjúsági,- 

és sport referensével, aki vállalkozói díj ellenében segíti továbbra is a munkát. A 

menedzsmentről elmondható, hogy felkészült, tapasztalt, szakemberekből áll, akik 

„gazdaszemlélettel” viseltetnek az intézmények iránt. Az Időutazó Múzeum, illetve a 

Sporttelep is igényel további 2-2 fő recepciós/animátor, illetve gondnok munkakörben 

munkavállalókat. A cél; az előbbiekben már említett „gazdaszemlélet” kialakítása a 

leendőbeli személyzetnél is, illetve a toborzás-kiválasztás egyik fő szempontja is ez lesz.  
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SZENTGOTTHÁRDI SPORT ÉS TURISZTIKAI NKFT. 
ÜZLETI TERV  

egy teljes gazdasági évre levetítve 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával (továbbiakban: önkormányzat) kötendő 
üzemeltetési szerződés keretén belül az Időutazó Múzeum – Time Tourist (továbbiakban: TT) 
és a városi Sporttelep (továbbiakban: ST) üzemeltetése a 2022.01.03. napján bejegyzett 
(önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló) Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., továbbiakban: Nkft.) 
kezelésébe kerül.    
 
Az Nkft. az üzleti tervét egy teljes gazdasági évre levetítve, három ágazatra bontva készítette 
el. A tervezésnél meghatározó tényként szerepelt, hogy induló, új vállalkozásként nem 
rendelkezik üzleti/gazdasági múlttal, tehát tényadatokkal nem tud kooperálni. Az Nkft-nek az 
indulási szakaszban fel kell építenie a cég szervezeti struktúráját, szakképzett 
humánerőforrást kell biztosítania, továbbá a működéshez szükséges jogszabályi előírásoknak 
megfelelő szabályzatokat ki kell dolgoznia.  
 
A gazdasági tervezésnél a tulajdonosi elvárásnak megfelelően ágazatokra lebontva, külön 
bevétel, kiadás, költségnemenkénti bontásban szerepelnek a mutatók annak érdekében, 
hogy a tulajdonos tisztán lássa az egyes tevékenységi körök erősségeit, gyengeségeit, 
szükség esetén a megfelelő kontroll beépítésre kerülhessen.  
 
Az Nkft. a tulajdonos önkormányzattal való előzetes egyeztetése alapján az alábbi 
tevékenységi köröket kapja meg üzemeltetésre:  

1. IdőUtazó Múzeum és Kávézó/büfé működtetése (az IdőUtazó Múzeum épületében)  
2. Sporttelep 

 
 
IDŐUTAZÓ MÚZEUM – TIME TOURIST ÜZEMELTETÉSE (TT) 
 
A TT fő attrakcióját képező múzeumi időutazás tárgyi és szoftver feltételei adottak. A 
tényleges működtetéshez szükséges egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseit az 
üzemeltető Nkft. a törzstőke terhére biztosítja.  
 
Egy gazdasági évre tervezett bevétel alakulása 
 
A tervek alapján a TT bevételét az indulási szakaszban 3 termékcsalád biztosítja. Fő bevételi 
forrás az attrakció értékesítéséből származó múzeumi jegyárak, amelyhez keresztértékesítési 
vonalon bekapcsolódik (pályázati előírásnak való megfelelésként is) történelmi múltidéző 
helyi kézműves ajándéktárgyak forgalmi jutaléka, továbbá a TT épületében működtett 
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kávézó/büfében vásárolható, előre csomagolt kávé/tea organikus termékek forgalmi 
jutaléka.  
 
A bevételi ár tervezéséhez a TT pályázati kötöttsége (ahogy a kávézó/büfé mutatóinál is) 
adott iránymutatást.  
A TT pályázati előírásaként minimum 270 nap üzemeltetési időt vállalt a fenntartó. A 270 nap 
maximális kihasználtsága esetén napi 8 óra üzemidő mellett, 4 fős csoportokkal számolva, 
óránkénti indulással (270*8*4) 8.640 fő /év a tervezett múzeumi látogatók száma.  A 
Képviselő-testület 2021. november 11-i ülésére előterjesztett munkaanyagban ugyan szó 
volt arról, hogy a bejáratott attrakció ideális esetben akár 19.400 fő/év látogatót is meg tud 
szólítani, az óvatos üzletpolitikai szemléletet követve most csak 8.640 fő/év 
látogatószámban gondolkodunk, ami reálisabb és fenntarthatóbb, így is átlag 32 fő/nap 
vendéget jelent az év 270 napjában.  Igény szerinti kapacitás növelést majd úgy lehet elérni, 
ha a pályázatban vállalt szerdától vasárnapig tartó nyitva tartás mellé a hétfői, keddi 
napokon is üzemel a múzeum.  
 
A TT múzeumi látogatóinak a számát az Nkft. által szervezett egyéb rendezvények 
(kiskoncertek, előadók meghívása, időszakos kiállítások) vendégei egészítik ki, a tervek 
szerint kezdeti 1.000 fő/év értékkel, amely mellé párosul a kávézó/büfébe érkező minőségi, 
közép és felsőkategóriás - organikus -termékeket fogyasztani vágyó, tervezett 2.700 fő 
vendég. A fentiek szerinti egyéb látogatók össz-száma 3.700 fő/év, amely az alap 270 nap/év 
nyitva tartási üzemeltetési időszakban 14 fő/nap átlag vendéget jelent.   
 
Fenti tervezést tekintve az Nkft. egy gazdasági évre 8.640 fő múzeumi látogatót, míg a TT 
egyéb szolgáltatásainak vendég számát 3.700 főben határozta meg.  
 
Piaci összehasonlító ár alapján a felnőtt jegyek értékesítési ára 2.900,- Ft/fő értéken, míg a 
diák és nyugdíjas jegyek 1.900,- Ft/fő értéken kerültek betervezésre. Fenti belépőjegyek 
2.400,- Ft/fő átlagárával számolva a 8.640 fő belépő egy évben 20.736.000,- Ft bevételt 
jelent. Amennyiben a múzeumi látogatók 50 %-a ajándéktárgyat is vásárol, az 4.320 fő 
további értékesítést jelent. Helytörténeti, szuvenír képzőművészeti termékek átlagos 1.000,- 
Ft/db értékesítési áron számított 40 %-os árréssel 286,- Ft/db nyereséget hoz. Amennyiben a 
4.320 fő minimum egy db ajándéktárgyat vásárol az 1.235.520,- Ft árbevételt jelent fenti 
árréssel kalkulálva. A kávézó/büfét látogató (1.000+2.700) 3.700 fő vendégnek ha legalább a 
fele vásárol 2.000,- Ft/db átlagáron előre csomagolt, organikus terméket 50 %-os árréssel, az 
(1.850 fő * 670 Ft/db) mindösszesen további 1.239.500,- Ft/év árbevételt produkál. Az Nkft. 
bizományosi szerződést kíván kötni fenti termékek értékesítésére, hogy az árukészletét, 
forgótőkéjét ne terhelje.  
 
Az Nkft. óvatosság elvére épülő fenti üzletpolitikája szerint, a TT ágazat tervezett éves (12 
hónap üzemeltetés tekintetében) árbevétele 23.211.020,- Ft, a részletesen bemutatott 3 
alap termékcsalád tekintetében, táblázatba rendezve:   
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BEVÉTEL Fő/év 

Fő 
attrakció / 

eladott 
jegyek 

Ajándéktárgyak 
értékesítése 

Kávé/tea/organi
kus termékek 
értékesítése 

    

Múzeumi 
jegyek 

(2.400,- 
Ft/fő 

átlagár) 

40%-os árréssel 
kalkulálva 

50%-os árréssel 
kalkulálva 

Megnevezés   
Múzeumba látogatók 
fő/év 8 640 
Eseti rendezvények 
fő/év 1 000 
Kávézó/büfét 
látogatók száma 
fő/év 2 700 
Látogatók/fogyasztók 
száma fő/év 

12 
340 8 640 4 320 1 850 Összesen 

Egység ár Ft/egység   2 400 286 670   
Bevétel (Ft/év)   20 736 000 1 235 520 1 239 500 23 211 020 
 
 
Egy gazdasági évre tervezett kiadás alakulása 
 
A TT nem rendelkezik üzleti múlttal, ezért az üzemeltetéshez tervezett kiadások, költségek a 
már rendelkezésre álló szerződések adatain vagy piaci összehasonlításon, továbbá a pályázati 
anyagban beállított értékeken alapulnak.  
 
A TT működtetéséhez egyszeri, beüzemeltetési kiadások szükségesek, amelyek a mindennapi 
back office működését biztosítják: 2 db számítógép, irodai alkalmazások, irodai gépek, 
irodabútorok, mindösszesen 1.493.788,- Ft tervezett értéken. Az Nkft. megállapította, hogy a 
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzései pályázati kereten belül megvalósultak.  
 
A TT tervezett fenntartási/üzemeltetési költségei az alábbiak szerint alakulnak:  
− ZNET TELEKOM ZRT., Internet szolgáltatás 15.990,- Ft + 5% Áfa / hó (Az attrakció + irodai 

alkalmazások működését együttesen biztosítja) Szerződésszerű éves díja 191.880,- Ft 
− Karbantartás - A műszaki vezető irányítása alatt történik. A garanciális javítások nem 

igényelnek költséget, csupán a napi működést kell finanszírozni. Tervezett éves díja 
500.000,- Ft 

− Takarítás - Napi 4 órás foglalkoztatás vagy kiszervezés alapján. Az épület méretét és a napi 
takarítási szükségletet alapul véve a tervezett díja 200.000,- Ft * 12 hó. Ha alkalmazottal 
történik, akkor bruttó 175.000,- Ft/hó * 12 hó (a munkáltatót terhelő járulékkal együtt 
szintén 200.000,- Ft/hó). Tervezett éves díja 2.400.000,- Ft 

− Nagy teljesítményű nyomtató/szkenner bérlése, továbbá alkalmazott irodaszerek a 
működtetéshez, 40.000,- Ft * 12 hó. Tervezett éves díja 1.500.000,- Ft 

− Könyvelés - Fele arányban a Sportcsarnok költségeivel oszlik meg (20.000,- Ft/hó/Nkft., + 
2.000 Ft/fő/hó bérszámfejtés) 3 fő menedzsment fele arányban szintén a Sportcsarnok 
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költségeivel oszlik meg, 2 fő teljes számfejtése (7.000,- Ft/hó) 10.000 + 7000 = 17.000,- Ft 
* 12 hó. Tervezett éves díja 204.000,- Ft 

− Szerződés szerinti lift karbantartási költség (2 havonta kijárás). Tervezett éves díja 
209.550,- Ft 

− Előírás szerint a napelem rendszer karbantartási költsége (15 évenként inverter csere). 
Tervezett éves díja 200.000,- Ft 

− Közüzemi díjak (villamos energia/fűtés, víz/szennyvíz), a pályázati anyag alapján tervezett 
éves díja 4.000.000,- Ft 

− A fő attrakciót képező szoftver karbantartási díja, a pályázati anyag alapján tervezett éves 
díja 1.000.000,- Ft 

− Pénzügyi/banki költségek - OTP Bank pénzintézetnél nyitott E-Számlacsomag (POS 
terminál, utalások tranzakciós- és számlavezetési díjak) 10.000,- Ft x12 hó, tervezett éves 
díj 120.000,- Ft.  

 
Fentiekben részletesen bemutatott üzemeltetési kiadások és pénzügyi műveletek 
kiadásainak tervezett éves összege 10.325.430,- Ft.  
 
Marketing tevékenységre 6.000.000,- Ft összeg került betervezésre, amely aktiválása a 
pénzügyi kondíciók függvényében kerülhet beütemezésre.  
 
A TT ágazat tervezett éves (12 hónap üzemeltetés tekintetében) kiadása a fentiekben 
részletezett egyszeri, beüzemelési kiadások és a működési, fenntartási kiadások 
tekintetében mindösszesen 11.819.218,- Ft, táblázatba rendezve:  
 

KIADÁS 
Egyszeri, beüzemelési kiadás Fenntartási, üzemeltetési kiadás 

Kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzés Összeg (Ft)   

Fenntartási/üzemeltetési 
kiadás Összeg (Ft) 

2 db számítógép 
(office-val) - 
Beszerzésre került 428 539   

ZNET TELEKOM ZRT., Internet 
15.990,- Ft + 5% Áfa / hó (Az 
attrakció + irodai alkalmazások) 191 880 

Irodai hősugárzó, 
mikrohullámú sütő, 
vízforraló - 
Beszerzésre került 30 312   

Karbantartás - A műszaki 
vezető irányítása alatt. 
Garanciális javítások nem 
igényelnek ktg-et. Napi 
működés biztosítása szükséges. 500 000 

Irodabútorok - 
Részleges beszerzése 
megvalósult 414 937   

Takarítás - Napi 4 órás 
foglalkoztatás, vagy kiszervezés 
alapján. 200.000,- Ft * 12 hó. 
Ha alkalmazott Bó 175.000,- 
Ft/hó * 12 hó 2 400 000 

További irodai 
bútorok, 
berendezések 500 000   

Irodai alkalmazások - 
(nyomtató, irodaszerek) 
40.000,- Ft * 12 hó 1 500 000 
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Pénztárgép 120 000   

Könyvelés - Fele arányban a 
SCS-kal (20.000,- Ft/hó, + 2.000 
Ft/fő/hó bérszámfejtés) 3 fő 
fele, 2 fő teljes (7.000,- Ft/hó) 
10.000 + 7000 = 17.000,- Ft * 
12 hó 204 000 

      Lift karbantartási ktg. 209 550 

Tárgyi eszköz 
beszerzés (Ft/év) 1 493 788   

Napelem rendszer 
karbantartási ktg.(15 évenként 
inverter csere) 200 000 

      

Közüzemi díjak (villamos 
energia/fűtés, víz/szennyvíz) 
Pályázati anyag alapján 4 000 000 

      
A fő attrakciót képező szoftver 
karbantartási díja 1 000 000 

TE és üzemeltetési 
költség, pénzügyi 
ráf. összesen 
(Ft/év): 11.819.218     
      Üzemeltetési ktg. (Ft/év) 10 205 430 

      

Pénzügyi/banki ktg. - OTP Bank, 
E-Számlacsomag (POS terminál, 
utalások) 10.000 ft x12 hó 
(Ft/év) + 120 000 

 
 
A személyi jellegű kifizetések képezik a legnagyobb költségterhet az üzemeltetés során. A TT 
menedzsmentjét képező 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdaság vezető, 1 fő műszaki vezető személyi 
jellegű költségei 50-50 %-os arányba kerültek elszámolásra a TT ágazat és a ST ágazat üzleti 
tervezésénél, mivel fenti alkalmazottak munkakörei viszonylagosan egyenlő arányban 
oszlanak meg a sporttelep üzemeltetésével kapcsolatban felmerült feladatokkal. A hétvégi 
nyitva tartásokra való figyelemmel az animátor/recepció/kávézó működtetéséhez 
kapcsolódó munkakörök betöltésére 2 fő alkalmazott került betervezésre.  Pályázati 
kötöttségként került meghatározásra a szerda-vasárnap időszakot felölelő nyitva tartás, 
amely biztosításánál figyelembe kell venni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 106. § rendelkezés (2) bekezdésben foglaltakat, amely szerint a munkavállaló 
számára a heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani.  
  

Személyi jellegű ráfordítás 

Név/tiutulus 
Bruttó 

bér  
Szja 15 

% 
Tb 18,5 
% 

Nettó bér 
(Ft/fő/hó) 

Szocho 
13 % 
(M.tató 
terhe) 

Összesen 
kifizetés 
(Ft/fő/hó) 

Összes évi 
kif. 

(Ft/fő/év) 
Légrády Rita - 
ügyvezető 
(700.000) Bér 50- 350000 52500 64750 232750 45500 395500 4746000 
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50 %-os 
megosztása a 
SCS-kal 
Bartyik Márta - 
gazd. vez. 
(530.000) Bér 50-
50 %-os 
megosztása a 
SCS-kal 265000 39750 49025 176225 34450 299450 3593400 
Gerebics Tamás - 
műsz. vez. 
(450.000) Bér 50-
50 %-os 
megosztása a 
SCS-kal (4 órás 
foglalkoztatás) 225000 33750 41625 149625 29250 254250 3051000 
Recepciós 
(munkaanyag 
iránya szerint) 375000 56250 69375 249375 48750 423750 5085000 
Recepciós 
(munkaanyag 
iránya szerint) 375000 56250 69375 249375 48750 423750 5085000 
Havi kifizetés  1590000 238500 294150 1057350 206700 1796700 21560400 
Éves kifizetés  19080000 2862000 3529800 12688200 2480400 21560400  
 
Fenti táblázat tervezett adatai alapján a TT működtetését az ügyvezető személyével együtt 5 
fő alkalmazottal lehet biztosítani, amely az Nkft. számára éves szinten mindösszesen 
21.560.400,- Ft személyi jellegű ráfordítást igényel.  
 
 
TT Kávézó/Büfé működtetése 
 
A TT pályázati kötöttsége (és egyben üzemeltetéssel kapcsolatos előírás), hogy vendéglátó 
(pl.: büfé, kávézó, étterem) tevékenység folytatását és legalább ajándéktárgyak árusítását 
biztosítani kell. 
 
Fenti előírásoknak való megfelelés a TT fenntarthatóságát is erősíti, továbbá önálló 
vonzerőként is jelentkezik. Cél, hogy Szentgotthárd város szívében egy valóban interaktív 
múzeum valósuljon meg többfunkciós kávézó/büfé működtetésével, hozzá párosított 
rendezvényhelyszínnel, mint egy új városi kulturális turisztikai termék.  
 
Az épület fogadóterében már kialakításra került a kiszolgáló pult, valamint a vendégek 
fogadását biztosító 9 db asztal és hozzájuk tartozó ülőalkalmatosságok, továbbá az épületen 
kívüli, belső udvartéren kialakított mini színpad, lelátóval.  
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A kávézó/büfé üzemeltetéséhez szükséges további eszközök, berendezések még nem 
kerültek beszerzésre. Az Nkft. meglátása, hogy a vendéglátó egység felszerelése akkor is 
szükséges, ha annak üzemeltetése bérbeadásként valósulna meg.  
 
 
 
Jogszabályi előírások 
 
A kávézó/büfé üzemeltetési tervénél figyelembevételre került a TT pályázati anyagában 
szerepeltett vállalás, amely szerint büfé, kávézó, étterem egyikének szükséges működnie.  A 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajánlásával az 5610-06 TEÁOR besorolású Falatozó 
(büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatási jogcímen valósulna meg a kiszolgáló egység. Az 
ÖVTJ’19 alapján a tevékenység bejelentés köteles, amelyet a székhely (telephely) szerinti 
illetékes Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz szükséges benyújtani. A 
tevékenységi kör alapján hideg ételek, nyers saláták és zöldségfélék, sütő- és édesipari 
termékek, cukrászati készítmények (pl. fagylalt), kávé, szeszes és szeszmentes italok 
árusítása valósulhat meg.  
Az 5610-06 TEÁOR kódú tevékenység nem ír elő képesítési követelményt, amely az Nkft. 
számára meghatározó a munkaerőpiaci kínálat tekintetében. Képesítési követelmény nélkül 
könnyebb megfelelő agilitással rendelkező munkaerőt találni (tekintettel Ausztria munkaerő 
elszívó erejére), másrészt a TT fő attrakcióját nyújtó múzeumi előadások moderátori 
feladatát és a recepció működtetését ellátó személyzet osztott munkakörben a kávézó/büfé 
kiszolgálását is el tudja látni.  

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 
rendelet 21. § (2)-(3) bekezdés értelmében a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos 
szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény 
bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül, azonban a 
megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérését a 
jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint az állami adó- és 
vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti. 

Az Nkft. fenti jogszabályi előírásokra való tekintettel a büfé/kávézó termékpalettájában 
szeszes italok értékesítését is tervezi a jövőben.  
 
Egy gazdasági évre tervezett bevétel alakulása 
 
Az Nkft. a kávézó/büfé fizető vendégeinek a számát a múzeumba látogatók 
meghatározásánál részletesen bemutatott adatokat adaptálja. A tervek szerint egy gazdasági 
évre 8.640 fő múzeumi látogatóban, míg a TT egyéb szolgáltatás vendégeinek a száma 3.700 
főben került meghatározásra, mindösszesen 12.340 főben.  
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Az óvatosság elvét követve az elfogyasztott ital mennyisége úgy került betervezésre, hogy 
egy látogató minimum egy italt vásárol. A 12.340 fő/év látogató fogyasztása egyforma 
arányban került elosztásra az induló négy ital kínálat között, amely az értékesítési ár 
meghatározásánál jelent szerepet. A termékkínálat a közép és felsőkategóriás minőséget 
testesíti meg (kávé, forrócsokoládé, tea, limonádé), amely a tervezett beszerzési árakban is 
visszatükröződik. Egységes üzletpolitikaként jelentkezik, hogy mind a szolgáltatásban, mind a 
termékkínálatban a minőség kerüljön fókuszba. A kalkulált értékesítési árak piaci 
összehasonlításon alapulnak, amellyel a fizetőképes kereslet elérése a cél - figyelembe véve 
a konkurenciát is -. Jelen gazdasági számítás alapvetően a forró- és hűtött italok 
alapkínálatával kalkulál. A termékpaletta a jövőben további kínálattal színesedhet (pl. 
minőségi szeszes italok, tovább értékesítésre vásárolt sütemények, snackek), természetesen 
a keresleti igényeknek megfelelően. 
A részeletes gazdasági számítást tartalmazó táblázat termékkínálatonként mutatja be a 
tervezett forgalmi számot, a beszerzési- és értékesítési árat. A kalkuláció szerint a 
kávézó/büfé egy gazdasági évre tervezett értékesítés ára 6.941.250,- Ft, amelyet 1.611.125,- 
Ft beszerzési ár terhel, 5.330.125,- Ft árrést eredményezve.  
A kávézó/büfé tényleges nyereségét azonban az egység üzemeltetése során felmerülő fix és 
változó költségek számbavételével lehet meghatározni.  
 
 
 

BEVÉTEL Fő/év Kávé 
Forró 

csokoládé Tea Limonádé   

    

Közép/felső 
kategória 
(Pl: Bányai) 
13.000,- Ft / 
kg 

Közép/felső 
kategória 
(Palma) 
5.000,- Ft / 
kg 

Közép/fels
ő 
kategória 
(Gyümölc
s darabos) 
20.000,- 
Ft / kg 

Gyümölcs 
limonádék   

Megnevezés   
1 kg = 140 
adag 

1 kg = 40 
adag 

1 kg = 350 
adag 

Önköltség 
300,- Ft / 
adag   

Múzeumba 
látogatók fő/év 8 640 

  

  
Eseti rendezvények 
fő/év 1 000   
Kávézó/büfét 
látogatók száma 
fő/év 2 700   
Látogatók/fogyaszt
ók száma fő/év 12 340 3 085 3 085 3 085 3 085 Összesen 
Italokat kiegészítő 
termékek (pl.: 
cukor, tejszín)           300 000 
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beszerzési ára éve 
szinten 
Felhasznált 
mennyiség kg 
(lim.adag)   22,03 77,12 8,81 3085   
Beszerzési egységár 
Ft/kg   13 000 5 000 20 000 150   
Beszerzési ár éves 
szinten   286 464 385 625 176 285 462 750 1 311 125 
Értékesítési 
egységár Ft/db   450 700 450 650   
Értékesítési ár éves 
szinten   1 388 250 2 159 500 1 388 250 2 005 250 6 941 250 
Értékesített 
termékek 
árkülönbözete 
(Ft/év)   1 101 785 1 773 875 1 211 964 1 542 500 5 330 125 
 
 
Egy gazdasági évre tervezett kiadás alakulása 
 
Egyszeri, beüzemelési kiadások szükségesek a kávézó/büfé működtetéséhez. A kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzései a TT pályázatán belül nem valósultak meg, ezért hűtőszekrény, 
süteményes hűtő, mosogatógép, mikrohullámú/grill sütő, pénztárgép, vízforraló, kávégép 
(amely beszerzése eshetőleges, annak függvényében, hogy a kávétermék forgalmazója 
szerződés keretén belül ellenszolgáltatás nélkül biztosítja-e) megvásárlásai szükségesek. A 
működtetés további elengedhetetlen részét képezi a termék felszolgálását biztosító 
készletek (pl. pohár, tányér), valamint a higiénés eszközök rendelkezésre állása. Fenti 
beszerzés, piaci összehasonlító ár alapján mindösszesen 1.106.000,- Ft értéket képvisel, 
amelyből a kis értékű tárgyi eszközök és készletek egyszeri bekerülési értéke  906.000,- Ft, a 
fennmaradó 200.000,- Ft a higiénét biztosítja.  
A működtetés során felmerülő fix költségek közül kiemelendő a kávézó/büfé karbantartási, 
takarítási, irodai alkalmazások, könyvelési díjai, amelyek a kávézó/büfé működtetése során 
külön kiadásként nem kerültek feltüntetésre, mivel azok a TT Múzeumi költségei között 
kerülnek kimutatásra, azok jelen ágazatban többlet terhet nem jelentenek. Fix költségként 
jelentkeznek a közüzemi díjak értékei, valamint a banki tranzakciók (pl. POS terminál, utalási 
tranzakciók) összegei, tervezett 300.000,- Ft/év értékben.  
Jelentős költségmegtakarítást jelent a kávézó/büfé kiszolgáló személyzetének a bér és 
járulékainak a megtakarítása, mivel külön munkatárs erre a pozícióra nem került betervezve. 
A TT Múzeum működtetése során ellátandó animációs/recepciós munkakörben 
foglalkoztatott kolléga osztott munkakörben el tudja látni a kávézó/büfé vendégeinek a 
kiszolgálását.  
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Az Nkft. mérlegelés alá vette annak a lehetőségét is, hogy a kávézó/büfé működtetését 
bérbe adja, amelyért fix bevételre tehetne szert. Azonban a bérbeadással járó kockázati 
tényezőkkel is számolni kell, mint pl. a bérlő nem a TT üzletpolitikai szemléletét vagy 
marketing stratégiáját követi, bérlő váltásokkal járó szünetelések, újratárgyalások.  
Az előterjesztett és gazdasági számításokkal alátámasztott mutatók egyértelműen azt a 
döntést igazolják, hogy a TT épületében lévő kávézó/büfé működtetése az Nkft. saját 
profiljában maradjon. 
 
  

KIADÁS 
Egyszeri, beüzemelési kiadás Fenntartási, üzemeltetési kiadás 

Kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzés Összeg (Ft) 

  

Fenntartási/üzemeltetési 
kiadás 

Összeg 
(Ft) 

Hűtőszekrény 70 000 

Közüzemi díjak (víz, 
szennyvíz, elektromos 
áram) 20.000,- Ft/hó 
átalány 240 000 

Süteményes hűtő 150 000 

Karbantartás - Nkft. 
Működtetésén belül (külön 
ktg. Nem merül fel) 0 

Mosogatógép 100 000 

Takarítás - Nkft. 
Működtetésén belül (külön 
ktg. Nem merül fel) 0 

Mikrohullámú/grill 
sütő 50 000 

HR (1 fő alkalmazott, aki a 
TT animátor/recepció 
feladatát is ellátja) 

  
0  

Pénztárgép 120 000 

Irodai alkalmazások - Nkft. 
Működtetésén belül (külön 
ktg. Nem merül fel) 0 

Vízforraló 10 000 

Könyvelés - Nkft. 
Könyvelésén belül (külön 
ktg. Nem merül fel) 0 

Kávégép 
(Leszerződés esetén 
nem merül fel ktg.) 300 000 

Pénzügyi/banki ktg. (POS 
terminál, utalások) 5.000 ft 
x12 hó 60 000 

Kisértékű tárgyi 
eszköz beszerzés Ft 800 000 Üzemeltetési ktg. (Ft/év) 300 000 
            

Készlet beszerzés Összeg (Ft) Darab 

Egysé
gár 
Ft/db 

 

Pohárkészlet 14 000 40 350 
Kávéskészlet 18 000 30 600 
Cappuccinó készlet 14 000 20 700 
Kistányérkészlet 20 000 50 400 
Kiskanál készlet 12 500 50 250 
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Kisvilla készlet 12 500 50 250 
Nagykancsó 15 000 10 1 500 
Készlet beszerzés 106 000 250 4 050 
    

  

Higiéné (pl. 
szalvéta, 
tisztítószerek) 200 000 
    
Össz. Anyag ktg. 
(TE+Készlet+higiéné
) (Ft/év) 1 106 000 

 
 
A TT egységes üzemeltetését – múzeum és kávézó/büfé –  tekintve egy gazdasági évre 
tervezett bevétele (23.211.020 + 6.941.250) 30.152.270,- Ft, amelyhez a tervezett 
üzemeltetési költség (10.325.430 + 21.560.400 + 1.611.125 + 300.000 + 200.000) 
33.996.955,- Ft.  
Az üzemeltetési költséggel kalkulálva, és nem figyelembe véve az egyszeri kiadásként 
jelentkező kisértékű tárgyi eszközök, valamint indulási készletet képező beszerzéseket és 
marketing költséget, akkor megállapítható, hogy jelenleg -3.844.685,- Ft eredménnyel 
lehet tervezni a Time Tourist ágazatban.  
 
A kávézó/büfé működtetésének hatósági, jogszabályi feltételei 
 

1. 5610’06 TEÁOR besorolású Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé (A cég tevékenységi 
körét bővíteni szükséges, mert csak az 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás szerepel a 
hatályos cégkivonatban) 

2. ÖVTJ’19 alapján a tevékenység bejelentés köteles 
3. A tevékenységi kör alapján hideg ételek, nyers saláták és zöldségfélék, sütő- és 

édesipari termékek, cukrászati készítmények (pl. fagylalt), kávé, szeszes és 
szeszmentes italok árusítása valósulhat meg.  

4. 5610-06 TEÁOR kódú tevékenység nem ír elő képesítési követelményt 
5. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 21. § (2)-(3) bekezdés értelmében 200 méteres közúti (közterületi) 
távolságon belül a megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után 
történő szeszes ital kimérést a jegyző engedélyezheti (A Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium /Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4., valamint a Széchenyi 
István Általános Iskola Szentgotthárd /Szentgotthárd Füzesi út 3./ hiteles távolság 
mérése szükséges, jegyzői engedély kérése, továbbá a közoktatási intézményektől 
igazolás a napi működési idejének lejártáról) 

6. Fogyasztóvédelmi törvény előírásainak betartása (Tájékoztató táblák az árakról, 
nyitva tartás, kijelölt dohányzó hely, segélyhívó, vásárlók könyvének hitelesítése) 

7. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központnál  (NTAK)  kötelező regisztráció 
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8. HACCP kézikönyv készítése (Minősített szakember megbízása szükséges, kapcsolat 
felvéve) 

 
 
 
SPORTTELEP ÜZEMELTETÉS (ST) 
 
Rendelkezésre álló eszközök (Szentgotthárdi VSE tulajdonában állnak, azokat 
térítésmentesen biztosítja): 

1. Fűnyírótraktor 
2. Vonalazó gép 
3. Szegélyvágó,  
4. Takarító eszközök 
5. Redexim Verti-Comb 1800 műfű seprű  - ehhez szükség van egy erősebb fűnyíró 

traktorra, a korábbi karbantartó (SZET Kft.) az önkormányzat segítségével vásárolt 
géppel oldotta meg 

 
Egy gazdasági évre tervezett bevétel alakulása 
 
Az önkormányzattal kötendő üzemeltetési szerződés keretén belül várhatólag a fentiekben 
felsorolt 7 létesítménynek a működtetését szükséges az Nkft-nek menedzselnie.  
Az előzetes egyeztetések alapján a Sporttelep létesítményeinek a vagyongazdálkodása az 
önkormányzat tulajdonában marad, míg a működtetésének, a létesítmények 
üzemképességének menedzselése kerül át az Nkft. tevékenységei közé.  
Fentiek pontos és egyértelmű lehatárolása azért válik fontossá, mert várhatólag az 
önkormányzat bevételét fogja képezi a sportcsarnok, műfüves és élőfüves pályáknak a 
sportegyesületek (látványsport), sport csapatok részére történő bérbeadásából származó 
összege, amellyel párhuzamosan a létesítmények villamos energia díjai, hőenergia díjai, 
vízdíjai, hulladékszállítási díjai, szakági nagy karbantartások díjai is az önkormányzatnál 
fognak csapódni.  
 
Az Nkft. a ST üzemeltetése során 3 fő bevételi forrást tervezett, az alábbiakban 
részletezettek szerint.  
 
A létesítmények mindennapos üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási, nyitás-zárási, 
gondnoki és pályák/csarnok foglalási nyilvántartásával kapcsolatos feladatok az Nkft. 
feladatkörébe fognak tartozni, amelyért a tervek szerint az önkormányzattal kötendő 
keretszerződés alapján 9.600.000,- Ft/év bevétel kerül az Nkft. számlájára.   
 
A sportcsarnok szabad kapacitásának függvényében az Nkft. nagy rendezvények (pl.: egyéb 
kulturális szórakoztató események, aerob tömegsport jellegű események) szervezését 
tervezi, amellyel saját bevételre tud szert tenni. A terem adottságait (befogadó képesség) 
figyelembe véve egy eseményre látogatók száma a tervek szerint átlag 700 fő/alkalom. Piaci 
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összehasonlító ár alapján egy jegy ára átlag 3.500,- Ft, így 700 fő * 3.500,- Ft = 2.450.000,- 
Ft/esemény a tervezett bevétel. Az Nkft. az óvatosság, és nem a túlvállalás elvét követve 
évente 5 nagy rendezvény megszervezését tervezi, így az éves bevétel 12.250.000,- Ft/év.  

További bevételi forrást az Nkft. molinó, padlómatrica kihelyezésével kíván elérni. Cégek, 
szervezetek támogatást nyújthatnak az Nkft. számára, amelyért cserébe (a településkép 
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet figyelembe vételével) 
megjeleníthetik a logojukat, arculati elemeiket a sportcsarnok falazatán, padlózatán. Piaci 
összehasonlító ár alapján átlag 18.000,- Ft/m2/év alapján számítható be a támogatási összeg. 
Az Nkft. a felületek átláthatóságát/esztétikai megjelenését szem előtt tartva 100 m2 területet 
kíván fenti célra biztosítani, amely 18.000,- Ft/m2/év * 100 m2 = 1.800.000,- Ft/év bevételt 
jelenthet.  

Bevételek  Összeg Ft/év 
Tulajdonos Önkormányzat keretszerződése - karbantartási munkálatok 
elvégzésére 9 600 000 

Nkft. által szervezett nagy rendezvények bevételei, évi átlag 5 alkalommal. 
Átlag eladott jegy 700 fő/esemény, átlag jegyár 3.500,- Ft/fő. =700 fő * 3500 = 
2.450.000,- Ft/alkalom * 5 alkalom = 12.250.000,- Ft/év 

12 250 000 

Molinó, padlómatrica kihelyezésének biztosítása támogatás fejében cégek, 
szervezetek számára. (a településkép védelméről szóló törvény reklámok 
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. 
(IV. 28.) Korm. rendelet alapján. Átlag 18.000,- Ft/m2/év * tervezett kiadó 
felület: 100 m2. 18.000,- Ft * 100 m2 = 1.800.000,- Ft/év.  

1 800 000 

Összes tervezett bevétel Ft/év 23 650 000 
 

Egy gazdasági évre tervezett kiadás alakulása 
 
A tervezett kiadások a megkötendő üzemeltetési szerződés alapján 4 nagy csoportba 
kategórizálható:  

1. Nkft-t terhelő üzemeltetési költség 
2. Nkft. működtetési költsége 
3. Személyi jellegű ráfordítások 
4. Önkormányzatot terhelő üzemeltetési költség 

 
Az Nkft-t terhelő üzemeltetési költségei között szerepel a kis karbantartások díjai (bruttó 
100.000,- Ft alatti érték az Nkft-t terheli, az afeletti összeg pedig az önkormányzat terhe) és a 
higiéné/tisztítószerek biztosítása. Fentiek ellátására 150.000,- Ft/hó összeg került 
betervezésre, amely éves szinten 150.000,- Ft/hó * 12 hó = 1.800.000,- Ft/év költséget 
jelent. A létesítmények karbantartásához egyéb igénybe vett szolgáltatások és eszköz 
igények (pl.: gép bérlés, kopó eszközök beszerzése, pótlása) jelentkezhetnek, mintegy 
1.000.000,- Ft/év tervezett költségen. Az Nkft. a gondnoki feladatok ellátásához szükséges 
eszközökkel – a VSE jóvoltából – rendelkezik, kivéve a műfüves pálya karbantartásához 
szükséges Redexim Verti-Comb 1800 műfű seprűhöz egy fűnyíró traktort. A traktorral 
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ellátandó feladatot –pénzügyi kondíciók figyelembe vételével – vagy bérlet útján, vagy nagy 
értékű tárgyi eszköz beszerzésével lehet megoldani.  
 

Nkft-t terhelő üzemeltetési (anyag jellegű) költségek Összeg 
(Ft/év) 

Kis karbantartási költségek (Bó 100.000,- Ft alatti érték az Nkft-t terheli, felette 
a tulajdonos Önkormányzatot) + higiéné biztosítása. 150.000,- Ft/hó * 12 hó 1 800 000 

Pálya rendszeres ellenőrzése (hibák észrevétele) 

1 000 000 

Vagyonvédelem/karbantartás 
Sportpályák gyep karbantartása (nyírás, gondozás, locsolás) 
Sportesemények előtt a pálya vonalazása. Rendezvényekre felkészítése. 
Sporttelep nyitása/zárása, világítás energiatakarékos használatának felügyelete 
Sportöltözők- és vizesblokkok, egyéb helyiségek működtetése és takarítása, 
kisebb karbantartások  
A hulladékgyűjtő edények kihelyezése, karbantartása, a létesítmény területén 
elszórt szemét összegyűjtése 
Idényszerűen hótakarítás 
20 alkalommal a műfű kefélési/fősülési munkálatai  
2 alkalommal a 
gyomtalanítás, fűnyírás, szegélyvágás a műfüves pálya környezetében 
A sporttelep bel- és külterületének higiénés karbantartása (hulladékok 
összegyűjtése) 
Pálya rendszeres ellenőrzése (hibák észrevétele) 
Összes, Nkft-t terhelő üzemeltetési költség (Ft/év) 2 800 000 
Eshetőleges kiadás:   
Egyszeri, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése: A Redexim Verti-Comb 1800 
műfű seprűhöz egy fűnyíró traktort szükséges beszerezni - Vagy bérelni SZET 
Kft-től (Egyszeri/Ft) 2 000 000 
 
Fenti karbantartási költségeken kívül a nagy rendezvények megtartásához felmerülő 
kiadások az alábbi táblázatban kerültek részletesen kimutatásra azzal, hogy a betervezett 
marketing költség a Sporttelep összes létesítményére is kiterjed.  
A nagy rendezvényekhez tervezett kiadások szintén piaci összehasonlító árak alapján 
kerültek beállításra, 3 kategóriába sorolva: előadó díjazása, biztonsági és kiszolgáló 
személyzet díjazása, csarnok bérleti díja. Egy nagy rendezvény átlagosan 5 nettó üzem órát 
vesz igénybe, amely meghatározza az igénybe vett humánerőforrás értékét is. Egy átlagos 
rendezvényre a meghívott előadó díjazása 500.000,- Ft/alkalom, amelyhez legalább 5 fő 
kiszolgáló személyzetet szükséges biztosítani átlag 3.500,- Ft/fő/óra díjjal, amit kiegészít még 
egy tervezett 150.000,- Ft/alkalom terembérlet.  A bevételi oldalon tervezett évi 5 
programmal szinkronban fenti költségeket felszorozva évi 3.750.000,- Ft költség jelentkezik. 
Eredmény oldalon megállapítható, hogy a nagy rendezvények nyereséget hoznak az Nkft. 
számára, mivel a 12.000.000,- Ft bevételt csupán 3.750.000,- Ft kiadás terheli, így 
8.500.000,- Ft az elért nyereség. Komplexebb szemlélettel nézve a tervezett marketing 
költséget részarányosan szükséges figyelembe venni a nagy rendezvények esetében.  
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Nkft. működtetési költségei Összeg 
(Ft/év) 

Marketing költség 4 000 000 
Nkft. által szervezett nagy rendezvények átlagod, tervezett kiadásai:   
1. Előadói díj. Egy 5 órás rendezvény díja: 500.000,- Ft/alkalom * 5 alkalom = 
2.500.000,- Ft/alkalom 2 500 000 
2. Biztonsági- és kiszolgáló személyzet. 4.000,- Ft/Fő/óra * 5 óra = 20.000,- 
Ft/alk. * 5 fő = 100.000,- Ft/alk. * 5 éves alkalom = 500.000,- Ft/év 500 000 
3. Bérleti díj az Önk. részére. 150.000,- Ft/nap * 5 éves alkalom = 750.000,- 
Ft/év 750 000 
Működtetés költségei (Ft/év) 7 750 000 
 
 
A sporttelep személyi jellegű kifizetései képezik a legnagyobb költségterhet az üzemeltetés 
során. Az Nkft. menedzsmentjét képező 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdaság vezető, 1 fő műszaki 
vezető személyi jellegű ráfordításai 50-50 %-os arányba kerültek elszámolásra a TT ágazat és 
ST ágazat üzleti tervezésénél, mivel fenti személyek munkakörei viszonylagosan egyenlő 
arányban oszlanak meg. A sporttelep folyamatos nyitvatartása miatt állandó jelleggel 
biztosítani szükséges a gondnoki, pályaelőkészítő, karbantartási és takarítási feladatokat, 
ezért 2 fő gondnok foglakoztatása került betervezésre, osztott munkakörben (figyelembe kell 
venni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 106. § rendelkezés (2) 
bekezdésben foglaltakat, amely szerint a munkavállaló számára a heti pihenőidőt havonta 
legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani).  
A létesítmény napi szintű takarítása (küzdőtér, öltözők, vizesblokk, közlekedők) mellett 
biztosítani kell az üvegfelületek időszakos tisztítását, a lelátó, valamint a rendezvények, 
események utáni eseti takarítást is. A személyi jellegű ráfordítások költségeit és a 
kiszervezéssel járó költségeket összevetve a folyamatos munka ellátásának szűk 
keresztmetszetét (betegszabadság, egyéb munkaerő kiesés) figyelembe véve a kiszervezés 
tűnik hatékonyabbnak. A fentiekre való tekintettel 500.000,- Ft/hó tervezett takarítási 
költség mellett 6.000.000,- Ft az éves díj.   
A Sporttelepet bérlők, látogatók, rendezvények megtartását ütemezett beosztással, 
nyilvántartással lehet koordinálni, valamint az egyesületekkel, csapatokkal való folyamatos 
kapcsolattartást napi szinten kell elvégezni, amelyhez 1 fő sportkoordinátor (vállalkozói 
szerződéssel) került betervezésére havi 95.000,- Ft összegben.  
A lenti táblázatból megállapítható, hogy az éves tervezett teljes személyi jellegű ráfordítás a 
menedzsment, a 2 fő gondok és az 1 fő sportkoordinátor személyét figyelembe véve  
21.480.000,- Ft. A kiszervezéssel megoldott takarítási díj az igénybe vett szolgáltatások 
sorában szerepel a működtetési költségekkel összevontan, mindösszesen 13.750.000,- Ft 
értékben 
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Név/tiutulus 
Bruttó 

bér  
Szja 15 

% 
Tb 18,5 
% 

Nettó bér 
(Ft/fő/hó
) 

Szocho 
13 % 
(M.tató 
terhe) 

Összesen 
kifizetés 
(Ft/fő/hó
) 

Összes 
évi kif. 
(Ft/fő/év
) 

Légrády Rita - 
ügyvezető 
(700.000) Bér 50-50 
%-os megosztása a 
SCS-kal 350 000 52 500 64 750 232 750 45 500 395 500 4 746 000 
Bartyik Márta - 
gazd. vez. (530.000) 
Bér 50-50 %-os 
megosztása a SCS-
kal 265 000 39 750 49 025 176 225 34 450 299 450 3 593 400 
Gerebics Tamás - 
műsz. vez. 
(450.000) Bér 50-50 
%-os megosztása a 
SCS-kal (4 órás 
foglalkoztatás) 225 000 33 750 41 625 149 625 29 250 254 250 3 051 000 
Gondnok (piaci 
összehasonlító bér 
alapján) 330 000 49 500 61 050 219 450 42 900 372 900 4 474 800 
Gondnok (piaci 
összehasonlító bér 
alapján) 330 000 49 500 61 050 219 450 42 900 372 900 4 474 800 
Havi kifizetés  1 500 000 225 000 277 500 997 500 195 000 1 695 000  
Éves 
bérköltség/bérjárul
ék (Ft/év) 

18 000 00
0 

2 700 00
0 

3 330 00
0 

11 970 00
0 

2 340 00
0 

20 340 00
0 

20 340 00
0 

Vállalkozói díj:        
Takarítás 
kiszervezéssel (napi 
szintű, általános 
tisztítás, a lelátó 
használat alapján) 
Vállalkozói 
szerződéssel 500 000 0 0 0 0 500 000 6 000 000 
Gaál Ákos (Sport 
koordinátor) 
Vállalkozói 
szerződéssel 95 000 0 0 0 0 95 000 1 140 000 
Éves vállalkozói díj 
kifizetés (Ft/év) 595 000 0 0 0 0 7 140 000 7 140 000 
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A ST egységes üzemeltetését – 7 létesítmény –  tekintve egy gazdasági évre tervezett 
bevétele 23.650.000,- Ft, amelyhez a tervezett üzemeltetési költség  (20.340.000 + 
1.140.000 + 3.750.000 + 2.800.000 + 120.000) 28.150.000,- Ft.  
Az üzemeltetési költséggel kalkulálva, és nem figyelembe véve a takarítási díjat és 
marketing költségeket, akkor megállapítható, hogy jelenleg -4.500.000,- Ft eredménnyel 
lehet tervezni a Sporttelep ágazatban.  
 
 

AZ NKFT. EGY TELJES GAZDASÁGI ÉVRE (12 HÓNAPRA) LEVETÍTETT 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÁGAZATONKÉNT ÉS ÖSSZESÍTVE 

 
Az Nkft. az ágazatokat összevontan értékelve megállapítja, hogy a tervezett egész éves 
árbevétel 53.802.270,- Ft. A tényleges gazdasági tevékenység elindulását követően 
időarányosítással megállapítható a részidőszak bevétele, kiadása és azok összevonásából 
elérhető adózás előtti eredmény.  
Az összevont eredménykimutatás tervezett anyagjellegű ráfordítása 37.206.343,-  Ft, amely 
86 %-a a 43.040.400,- Ft értékű személyi jellegű ráfordításnak. Az ágazatokat együtt vizsgálva 
megállapítható, hogy a személyi jellegű ráfordítás 5.834.057,- Ft összeggel haladja meg az 
anyagjellegű ráfordítást, amelyek teljes összege 80.246.743,- Ft.  
 
Az együttes egész éves tervezett bevételt és kiadást vizsgálva az Nkft. az IdőUtazó Múzeum 
és hozzá kapcsolódó Büfé/kávézó, valamint a Sporttelep üzemeltetése tekintetében -
26.744.473,- Ft adózás előtti eredményt tervezett, amely jelen esetben megegyezik a mérleg 
szerinti eredménnyel, vagyis adófizetési kötelezettség (a mínusz érték miatt) nem képződik.  
 
A két létesítmény működtetésének nem lételeme, azonban nélkülözhetetlen eleme a 
betervezett éves 10.000.000,- marketing költség. Amennyiben ennek az értékével nem 
számolunk, akkor az Nkft. -16.744.473,- Ft adózás előtti eredményt képes elérni.  
 
Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással 
 

Eredménykimutatás "A" 
összköltség eljárással 

Nkft. teljes 
működése (3 

ágazat együtt) 

Időutazó 
Múzeum - TT 

ágazat 

Kávézó/Büfé 
(TT) 

Sporttelep 
(ST) 

01. Belföldi értékesítés nettó 
árbevétele 53 802 270 23 211 020 6 941 250 23 650 000 
02. Exportértékesítés nettó 
árbevétele 0    
I. Értékesítés nettó 
árbevétele (01+02) 53 802 270 23 211 020 6 941 250 23 650 000 
03. Saját termelésű készletek 
állományváltozása 0    
04. Saját előállítású eszközök 
aktivált értéke 0    
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II. Aktivált saját 
teljesítmények értéke 
(+03+04) 0 0 0 0 
III. Egyéb bevételek 0    
Ebből: visszaírt értékvesztés 0    
05. Anyagköltség 5 399 788 1 493 788 1 106 000 2 800 000 
06. Igénybe vett 
szolgáltatások értéke 30 195 430 16 205 430 300 000 13 750 000 
07. Egyéb szolgáltatások 
értéke 0    
08. Eladott áruk beszerzési 
értéke 1 611 125  1 611 125  
09. Eladott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 0    
IV. Anyagjellegű ráfordítások 
(05+06+07+08+09) 37 206 343 17 699 218 2 957 125 16 550 000 
10. Bérköltség 38 220 000 19 080 000 0 19 140 000 
11. Személyi jellegű egyéb 
kifizetések 0    
12. Bérjárulékok 4 820 400 2 480 400 0 2 340 000 
V. Személyi jellegű 
ráfordítások (10+11+12) 43 040 400 21 560 400 0 21 480 000 
VI. Értékcsökkenési leírás 0    
VII. Egyéb ráfordítások 0    
Ebből: értékvesztés 0    
A. Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye (I+II+III-IV-V-VI-
VII) -26 444 473 -16 048 598 3 984 125 -14 380 000 
13. Kapott (járó) osztalék és 
részesedés 0    
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 
kapott 0    
14. Részesedések 
értékesítésének 
árfolyamnyeresége 0    
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 
kapott 0    
15. Befektetett pénzügyi 
eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége 0    
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 
kapott 0    
16. Egyéb kapott (járó) 
kamatok és kamatjellegű 
bevételek 0    
Ebből: kapcsolt vállalkozástól 
kapott 0    
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17. Pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei 0    
VIII. Pénzügyi műveletek 
bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 
18. Befektetett pénzügyi 
eszközök árfolyamvesztesége 0    
Ebből: kapcsolt 
vállalkozásnak adott 0    
19. Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások 300 000 120 000 60 000 120 000 
Ebből: kapcsolt 
vállalkozásnak adott 0    
20. Részesedések, 
értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése 0    
21. Pénzügyi műveletek 
egyéb ráfordításai 0    
IX. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai (18+19+20+21) 300 000 120 000 60 000 120 000 
B. Pénzügyi műveletek 
eredménye (VIII-IX) -300 000 -120 000 -60 000 -120 000 
C. Szokásos vállalkozási 
eredmény (+A+B) -26 744 473 -16 168 598 3 924 125 -14 500 000 
X. Rendkívüli bevételek 0    
XI. Rendkívüli ráfordítások 0    
D. Rendkívüli eredmény (X-
XI) 0 0 0 0 
E. Adózás előtti eredmény 
(+C+D) -26 744 473 -16 168 598 3 924 125 -14 500 000 
XII. Adófizetési kötelezettség 
(9%)     
F. Adózott eredmény (+E-XII) -26 744 473 -16 168 598 3 924 125 -14 500 000 
22. Eredménytartalék 
igénybevétele osztalékra, 
részesedésre 0    
23. Jóváhagyott osztalék, 
részesedés 0    
G. Mérleg szerinti eredmény 
(+F+22-23) -26 804 473 -16 168 598 3 864 125 -14 500 000 
 
 

 Légrády Rita 

 ügyvezető 

Szentgotthárd, 2022. február 14. 

 



Tárgy: Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének 
használata elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. február 23-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi ellenőrzési terve alapján Szentgotthárd 
Város Önkormányzatára vonatkozóan az „Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex 
alrendszerének használata” elnevezésű belső ellenőrzés lefolytatásra került. 
 
A vizsgálat célja a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az IJR LocLex alrendszerének 
rendszerellenőrzése volt. Ennek keretében átfogó képet kaptunk az önkormányzati rendeletek 
szerkesztéséről, elfogadásukról, hatályosításukról, publikálásukról, továbbá a kormányhivatal 
részére történő megküldésükről és a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételükről. 
 
Az önkormányzati rendeletek alkotása egy központilag készített informatikai rendszerben 
történik az elmúlt év óta. Mint minden hasonló rendszer ez is új kihívást jelent mindenkinek, 
akinek ezzel foglalkoznia kell. A jogszabályalkotási rendszer használatát mindenki most 
tanulja, a vizsgálattal a cél a folyamat segítése, az esetleges hiányosságok feltárása volt.  Az 
ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt.  
Az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot tett, melyet a BE-12/2021. számú jelentésben 
leírtak indokolnak. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Integrált Jogalkotási 
Rendszer LocLex alrendszerének használata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
  
Szentgotthárd, 2022. február 14. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
                   jegyző 
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2021. 
 

Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
 
 
 
Belső ellenőr 
Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének használata 
[Szentgotthárd Város Önkormányzata] 
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Iktatószám: SZT/5955-5/2021. 

Ellenőrzés száma: 12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
Integrált Jogalkotási Rendszer 

LocLex alrendszerének használata 

[Szentgotthárd Város Önkormányzata] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szentgotthárd, 2021. december 31. 
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Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• LocLex alrendszerének használata 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: 2021. évi önkormányzati rendeletek 

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• folyamatok elemzése 

• dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi éves ellenőrzési terve, 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési terve, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2021. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2021. december 6.; 2021. december 17. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Doncsecz András – Városüzemeltetési vezető 

Dr. Gábor László – Önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Dr. Krajczár Róbert – Hatósági és koordinációs vezető 

Kovács Ágnes – Pénzügyi vezető 
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Megállapítások: 

 

 A Kormány a 1612/2019. (X.24.) Korm. határozatban döntött az Integrált Jogalkotási 

Rendszer (a továbbiakban: IJR) bevezetésével kapcsolatos feladatokról és határidőkről, amely 

az önkormányzati jogalkotást, az önkormányzati rendeletek elfogadását is érintette. Az IJR 

egyik fő modulja az ún. LocLex, amely az önkormányzati rendeletek szerkesztésére, 

kormányhivatal részére történő megküldésére és közzétételére szolgál. A LocLex 

szakrendszer segítségével a rendeletalkotás nagyrészt automatizáltan, a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet által meghatározott 

követelmények figyelembevételével történik.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál a LocLex felhasználói a helyi 

önkormányzat jegyzője és az önkormányzati hivatal szervezetének köztisztviselői (hatósági és 

koordinációs vezető, adminisztrátor, testületi ügyintéző, pénzügyi vezető, költségvetési 

ügyintéző, városüzemeltetési vezető, műszaki ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző, 

önkormányzati és térségi erőforrások vezető, intézményi ügyitéző). Az említett felhasználók 

közül ténylegesen a pénzügyi vezető és a testületi ügyintéző használja érdemben a programot. 

Mindez a jelentéshez csatolt mellékletek adataiból is kivehető. Több esetben a publikálásnál a 

felhasználók neve látszik. De részletesebb listát nézve látható, hogy szinte valamennyi 

esetben a szerkesztői jog a testületi ügyintézőnek lett átadva, és azt követően már ő 

hatályosította és publikálta az egyes önkormányzati rendeleteket. A jövőben a LocLex 

rendszeren belüli felhasználói feladatokat, szerkesztői jogokat, felelősségeket tisztázni kell.  

Az említett LocLex rendszerben válik lehetővé az új rendelet szerkesztése, a hatályosítás és a 

publikálás. A szerkesztés az EJR-ben történik. Ennek során a felhasználó összeválogathatja az 

önkormányzat illetékességébe tartozó rendeleteket, amelyekre a módosítás irányul, és azok 

egységes szerkezetét módosítva automatikusan, vagy új rendelet előkészítése esetén a 

rendelettervezet szövegét megszerkesztve, ellenőrzötten előáll a rendelettervezet. A folyamat 

végén az NJT önkormányzati rendelettár felületén is az új, egységes formátumú, strukturált, 

kereshető rendelet jelenik a korábbi formátumú helyett. 

 

A rendeletek elfogadása 

Az Elektronikus Jogalkotási Rendszerben (a továbbiakban: EJR) megszövegezett és 

megszerkesztett rendelettervezet docx. vagy pdf formátumban exportálható és a képviselő-

testület részére készülő előterjesztés részévé tehető. Annak elfogadása a LocLex-en kívül 



6 
 

történik. A képviselő-testület által elfogadott rendelet változásait az ügyintézőnek vissza kell 

vezetnie az EJR-be, hogy a végleges változat előálljon a rendszerben.  

 

A hatályosítás 

A LocLex támogatja a hatályosítási munkát. A rendelettervezet szerkesztése során az 

egységes szerkezetek közel teljeskörűen előállnak, de a kihirdetett rendelet számának, a 

hatálybalépés konkrét dátumának megadására és a módosításhoz kapcsolódó lábjegyzetek 

elhelyezésére, vagy egyéb, az EJR által automatikusan nem végrehajtható átvezetések 

manuális javítására szükség lehet.  

 

A publikáció 

Az EJR-ben a publikálásra átadott rendeletek ugyanazon munkamenetben nem módosíthatók 

kivéve, ha visszakerülnek szerkesztésre/javításra, mert pl. a publikáló személy valamilyen 

hibát fedezett fel benne.  

A felhasználó az önkormányzat illetékességi körébe tartozó (a már LocLex-ben készült) 

rendeletek listáját a publikációs munkakosárban tudja megtekinteni. A listából tudja a rendelet 

előnézetét (a módosított rendeletek egységes szerkezetével együtt) ellenőrizni, a rendeletet az 

egységes szerkezetekkel együtt egyidőben publikálni. Sikeres publikálás után a publikációs 

munkakosár és a szerkesztett rendelethez kapcsolódó munkamenet ténylegesen lezárásra 

kerül.  

 

A már publikált rendeletek időállapotai a közlönyállapot kivételével utólag javíthatók.  

 

A jegyzőnek az IJR igénybevételével kell gondoskodnia az önkormányzati rendelet 

kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot 

szerinti egységes szerkezetű szöveg, az önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb 

a helyesbítés közzétételét követő munkanapon az önkormányzati rendelet helyesbített 

változatának, valamint a helyesbítésnek megfelelő egységes szerkezetű szöveg Nemzeti 

Jogszabálytárban való közzétételéről.  
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Az ellenőrzés során a fentiekben leírtak megvalósulását az alábbi önkormányzati rendeletek 

esetében ellenőriztem: 

Önkormányzati rendelet megnevezése Kihirdetése Közzététele 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021 

(XII.16.) önkormányzati rendelete A Polgármesteri Hivatalban  
foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

XII.16. XII.16. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló  

5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
XII.16. XII.16. 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az önkormányzati rendeletek szerkesztésére, kormányhivatal részére történő megküldésére és 

közzétételére szolgáló LocLex rendszer használata az ellenőrzött időszakban folyamatos, az 

előírásoknak megfelelő volt.  

A vizsgált rendszeren belül az önkormányzati rendeletek szerkesztése, hatályosítása, 

publikálása nyomon követhető.  

Az ellenőrzött esetekben az önkormányzati rendeletek kihirdetését követő, Nemzeti 

Jogszabálytárban történő közzététele határidőn belül megtörtént.  

A jövőben a LocLex rendszeren belüli felhasználói feladatokat, szerkesztői jogokat, 

felelősségeket tisztázni kell. Mindezt a jelentésben leírtak indokolják. 

 

Javaslat: 

A LocLex rendszeren belüli felhasználói feladatokat, szerkesztői jogokat, felelősségeket 

tisztázása. 

 

Szentgotthárd, 2021. december 31. 
 
        Kovács Renáta 
 belső ellenőr 
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Tárgy: Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos 
közbeszerzéshez történő csatlakozással 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Ismét közbeszerzési eljárás kiírása vált szükségessé az elektromos energiavásárlásunk 
területén. Az elmúlt években ezt már úgy oldottuk meg, hogy csatlakoztunk beszerzési 
közösséghez és ezáltal tudtunk jóval kedvezőbb feltételeket – jóval alacsonyabb árat - elérni 
tekintettel arra, hogy több önkormányzat nagyobb mennyiséget kíván beszerezni, ami a 
kialakult gyakorlat szerint alacsonyabb árat eredményez.  
Az elmúlt években az e feladatokkal megbízott Sourcing Hungary Kft. most ismételten 
jelentkezett, hogy a feladatot megint vállalná. Az eljárás meglehetősen speciális és sokirányú 
közbeszerzési feladatot jelent, illetve ebben a kedvező beszerzési közösségben csak akkor 
tudunk részt venni, ha külső szakértő segítségét vesszük igénybe – ezt a korábbi évekhez 
hasonlóan javasoljuk a Sourcing Hungary Kft-vel elvégeztetni.  
 
Önkormányzatunk és intézményei energiafogyasztásának beszerzési értéke meghaladja a 
nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért a villamos energia beszerzésünket a 
közbeszerzésekről szóló törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk. 
Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, intézmények, 
közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése az 
energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért célszerű energia 
fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.  
Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal 
közösen szerezzük be villamos energia szükségleteinket, amivel a méretgazdaságosságból 
adódón további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. 
Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával, 
van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető 
legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.  
Az önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: 

• A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 
• Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó 

önkormányzati energiafogyasztók számára  
• Közbeszerzési díjak megfizetésének áthárítása (kb. 310.000 Ft / eljárás) 
• A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető 

legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci 
szakértők bevonásával kerül lebonyolításra 

• Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök 
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• Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és 
felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek 

• A csoport tagjai egyedileg szerződést kötnek, ezáltal az esetleges kötbérek, 
szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös 
felelősségvállalás 

 
Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és  
speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és 
elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő 
szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül. 
A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok 
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a 
lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és közbeszerzés 
szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás 
sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik a lehetőség egy 
optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.  
Az előrehozott közbeszerzési eljárást az elmúlt időszakban tapasztalható energia árak 
folyamatos emelkedése indokolja. Így jelenleg felértékelődik minden olyan eszköz és 
módszer, amellyel mérsékelni lehet a drágulásokat! A további drasztikus áremelkedések 
elkerülésének céljából javasoljuk a távolabbi 2024-2025 villomosévi időszakokra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítását és lezárását. Jól láthatóan a 
közelebbi időszakok jelentősen drágultak, ugyanakkor a távolabbi időszakok jelenleg 
még olcsóbbak, viszont később begyűrűzhet az áremelkedés ezekre a jelenleg még 
olcsóbb időszakokra is.  Az előrehozott beszerzésekkel az elmúlt években is jelentős 
mértékű megtakarítást, elkerült költséget sikerült realizálnunk. 
 
Önkormányzatunk most is tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos 
földgáz és/vagy villamos energia közbeszerzéshez a 2024. január 1-től 2025.december 31-ig 
tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz 
a melléklet tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor 
ajánlatkérőhöz, továbbá a lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy 
szakértői szerződés aláírása, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak 
frissítését követő megadása szükséges.   

A fedezet fajlagos értékének a megállapítása csoportszinten minden csatlakozó tag 
együttes elfogadásával történik, ez feltétele a csoportban való részvételnek. Amennyiben 
az eljárás eredményeként ennél magasabb ajánlati ár realizálódik, úgy az eljárás 
eredményességéhez szintén valamennyi tag együttes fedezetemelése szükséges, ellenkező 
esetben a fedezetnél magasabb ajánlati ár esetén az Önkormányzatot nem terheli 
szerződéskötési kötelezettség. 

Közbeszerzési Szabályzat alapján a hivatal feladata kiválasztani a Közbeszerzési Hatóság 
által vezetett névjegyzékből a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, aki a közbeszerzések 
előkészítésében közreműködik. A csoportos közbeszerzéshez való csatlakozás 
következménye, hogy a csoport által megbízott közbeszerzési tanácsadó járhat csak el 
önkormányzatunk képviseletében is. 
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A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer 
elérésének érdekében javasoljuk, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos 
energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, 
MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás 
ellátására vonatkozóan a 2024. január 1-től 2025.december 31-ig tartó szerződéses 
időszakra.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024-2025. évi villamos 
energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tagfenntartási 
nyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartja 
tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében 
létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződéshez. 
Egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás aláírását. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
Szentgotthárd, 2022.02.15. 
          
                 Huszár Gábor 
              polgármester 
   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL 
Preambulum 

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési 
szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva 
csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb 
feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több 
iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, 
melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. 
A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, 
kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által 
biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető 
legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők 
pályáztatásával. 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) 
szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak 
Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és 
lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független 
energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat 
koordináló Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2013.09.03-án aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól 
számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös 
közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

Kelt: Szentgotthárd 2022. március 4. 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérő tag 
 képviseletében: 
 …………………………. (aláíró neve) 
 

Intézményi adatok  

Név: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11 

Adószám: 15421481-2-18 

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve:  
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2. számú nyilatkozat 

 
 

SZERZŐDÉS 
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2022/ 
 
amely létrejött egyrészről  
a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11, adószám: 15421481-2-18, képviseli: …..……..) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 
 
másrészről 
a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese 
cégvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 
Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és 
közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
műszaki előkészítéssel, továbbá a Megbízó ezirányú igénye esetén a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó 
szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 
 

II. A tevékenység részletes leírása 
 
1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a villamos 
energia szabadpiac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, 
eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 
Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a 
Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 
Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 
javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 
Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 
meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó 
eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 
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5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 
figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés tervezet 
elkészítése 
A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja 
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok 
feltöltéséről, a bontási jegyzőkönyv megküldéséről, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, 
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-kérésre, számítási hiba 
javításra, árindokolás-kérésre, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 
kapcsolatot tart a gazdasági szereplőkkel, ajánlattevőkkel, elkészíti az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 
9. Megbízott részt vesz a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. A Megbízó köteles az 
eljárás megindítása előtt írásban jelezni arra vonatkozó igényét, hogy a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelmet a Megbízott biztosítsa a bírálóbizottságban. Megbízó köteles 
jogi- és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot delegálni a bírálóbizottságba. 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus 
árlejtés alkalmazását, valamint gondoskodik az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 
Amennyiben Megbízó az elektronikus árlejtés személyes prezentációjára tart igényt, 
ezirányú igényét köteles a Megbízott felé az árlejtést megelőzően legalább 5 
munkanappal jelezni. 

11. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 
Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 
Ennek keretében a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez 
előkészíti a szükséges dokumentumokat, továbbá Megbízó megkeresésére megvizsgálja 
és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést. 

12. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai 
és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az 
ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

13. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 
dokumentálásáról az EKR útján. Megbízott az eljárás során nála keletkezett valamennyi 
eredeti dokumentumot (összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bírálóbizottsági 
jegyzőkönyvek) az eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak. 

14. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelményei szerint jár el. 
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III. Felek jogai és kötelezettségei 

 
Megbízó 
 
1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott 

által igényelt fogyasztási adatokat és információkat a Megbízott által jelzett határidőre 
rendelkezésre bocsátja, és a közbeszerzési eljárás Megbízott által jelzett jogszabályi 
határidőit betartja. Amennyiben Megbízó határidőre nem tesz eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségének, nem bocsátja rendelkezésre a Megbízott munkavégzéséhez szükséges 
dokumentumokat, vagy nem hozza meg a közbeszerzési törvény és az ágazati jogszabály 
szerinti határidőben a szükséges döntéseket, Megbízott írásban felszólítja a teljesítésre 8 
napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte esetén, Megbízott – a teljesítés 
lehetetlenülésére hivatkozva - jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására és 
a nettó megbízási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

2. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a 
valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. 
Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az 
eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján 
Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől. 

3. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 
érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 
eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik. 

4. Megbízó köteles a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Megbízott 
rendelkezésére bocsátani a Megbízó hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint annak 
esetleges változásairól a Megbízottat 5 munkanapon belül tájékoztatni. 

5. Megbízó köteles a közbeszerzési bírálóbizottságba jogi és pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező tagot delegálni és a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról gondoskodni. 
Megbízó a bírálóbizottság ülésének időpontjáról köteles a Megbízottat legalább 3 
munkanappal korábban tájékoztatni. 

6. Amennyiben Megbízó ragaszkodik az eljárásban a saját közbeszerzési 
formanyomtatványainak alkalmazásához, úgy köteles azokat az eljárás megindítását 
megelőzően legalább 5 munkanappal a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

7. Megbízó köteles a megkötött energiakereskedelmi szerződést annak mindkét fél általi 
aláírását követő 1 munkanapon belül a Megbízott részére megküldeni a szerződés EKR-
be történő feltöltése és az eredménytájékoztató jogszabályi határidőn belüli feladása 
érdekében. 

8. Megbízó köteles a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján az ajánlatkérőt terhelő belső 
adminisztrációt elvégezni, így a bírálóbizottság tagjait az eljárás megindítását 
megelőzően kijelölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéről gondoskodni. Ezek 
elmulasztásából eredő kárért, bírságért kizárólag a Megbízó felelős.  

9. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján 
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott 
teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra. 

 
Megbízott 
 
10. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
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vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. 
Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik. 

11. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

12. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt 
tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor 
hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban álló, regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó működik közre. 

13. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

14. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a 
jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére. 

15. Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerhasználati díj és a kötelező 
hirdetményellenőrzés díja a Megbízót terheli. 

16. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a 
jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed. 

17. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok 
hiányosságáért, helytelenségéért. 

18. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret. 
19. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés 

módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.  

20. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott köteles a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek 
történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni a 
Megbízó felé. 
 
 

IV. A szerződés hatálya és határidői 
 
Felek jelen szerződést határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
időtartamára kötik. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napjától hatályos. Megbízott a 
szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan 
elvégzésével (eredménytájékoztató feladása) teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 
 

V. Megbízási díj 
 
1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A 

megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 980.000 Ft / energiaév + Áfa, azaz 
kilencszáznyolcvanezer forint / energiaév + Áfa mértékében határozzák meg. A szerződés 
tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes 
jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 
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2. A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15 
napon belül állítja ki. Megbízott a számla első, hiteles példányát távszámlaként állítja ki, 
amely megküldésre kerül a Megbízó által megadott alábbi email címre:………………….. 

3. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 15 napon belül a Megbízott – számlán 
szereplő számú – bankszámlájára. 

4. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a 
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően. 

5. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által 
történő visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen 
eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések 
ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult 
azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását (eredménytájékoztató feladása) követően a Megbízó 
által igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megkötött 
energiakereskedelmi szerződés esetleges módosítása és az arról való tájékoztató 
hirdetmény feladása; az ajánlatkérőt terhelő adminisztráció elvégzése az eljárás 
előkészítése során) elvégzéséért a Megbízott további díjazásra jogosult, amelynek 
mértéke: 10.000 Ft + ÁFA/munkaóra. 
 

VI. Titoktartás 
Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben 
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik 
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 
jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 
Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult 
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra 
felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. 
Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott 
által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, 
átdolgozni. 
Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 
referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. 
 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat 
egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége 
esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 
 

Szentgotthárd, 2022. március 4. Budapest, 2022.  
 
 
 

 
 
 

Képviselő neve 
Beosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Csizmár Emese  
cégvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, ………………………. a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11, adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom a 
Sourcing Hungary Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 
adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek 
profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél 
eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási 
határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes 
Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 
kötelezettségeket vállalni. 

 

Szentgotthárd, 2022. március 4. 

 

 

Cégszerű aláírás 

 
 
A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   
 Csizmár Emese 
 cégvezető 
 Sourcing Hungary Kft. 
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Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kimondja, hogy a szavazatszámláló 
bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az 
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését (jelen esetben 2022. január 11.) 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (jelen esetben 2022. március 14.) 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 
szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.1 
 
A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást 
megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a 
szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás 
napja kivételével - bármikor módosíthatja.2 
 
Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Rajtuk kívül a 
szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő 
szervezetek, valamint a független jelöltek maximum két-két tagot bízhatnak meg. Ha a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási 
iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.3 
 
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be.4 
 
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak meg kell felelniük összeférhetetlenségi 
előírásoknak is. Ezeknek valamennyi előterjesztett személy megfelel a megtett nyilatkozataik 
szerint. A szavazatszámláló bizottsági tagok között elsősorban azokra számítottunk, akik az 
előző időszakban is megválasztott tagok voltak, a munkájukat megfelelően látták el és azt 
most is vállalnák. A megválasztott tagok a bizottsági munkáért díjazásban részesülnek. 
 
Szentgotthárd város területén 13 szavazókör került kialakításra. A szavazatszámláló 
bizottságok általam javasolt 80 tagját a melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait eszerint válassza meg. 

 
1 Ve. 24. § (1) bekezdés 
2 Ve. 24. § (2) bekezdés 
3 Ve. 24. § (3) bekezdés és 28. § (4) bekezdés 
4 Ve. 25. § (1) bekezdés 
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A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 
képviselő-testület.5 
A döntéshez minősített többség szükséges.6 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város tizenhárom 
szavazóköre szavazatszámláló bizottságának tagjait az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
 
Szentgotthárd, 2022. február 10. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
 a Helyi Választási Iroda vezetője 
  

 
5 Ve. 25. § (3) bekezdés 
6 Mötv. 50. § 
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1. sz. melléklet 
 

A szentgotthárdi szavazatszámláló bizottságok tagjainak névsora 
 

1. Laki Imréné Szengotthárd, Pável Á.l ltp.4. 
2. Hujbert Ferencné Szentgotthárd, Pável Á.lpt. 3. 
3. Gaálné Kovács Márta Szentgotthárd, Zsidai u 18. 
4. Csukly Gergely Szentgotthárd, Radnóti M,u. 24. 
5. Kovács Tiborné  Szentgotthárd, Arany J. u. 19. 
6. Pintér Ferencné Szentgotthárd, Mártírok út 2. 
7. Szedri Anita Szentgotthárd, Mártírok út 6. A.  
8. Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Ilona Szentgotthárd, Árpád u. 22. 
9. Talabér Ernőné Szentgotthárd, Pável Á. Ltp. 6.  
10. Szivósné Balogh Andrea Ilona Szentgotthárd, III. Béla Király u. 15. 
11. Karácsony Zoltánné Szentgotthárd, Rózsa u. 27. 
12 Köbli Tímea Szentgotthárd, Szabadság tér 5. 
13. Károly Andrea Szentgotthárd, Vakarcs K.u. 34. 
14. Hegyi Csilla Szentgotthárd, Tótfalusi út 71. 
15. Korándiné Tóth Zsuzsanna Szentgotthárd, Vajda J.u.16. 
16. Fábián Béláné Szentgotthárd, Széchebyi út 41/A. 
17. Deákné Kocsis Judit Szentgotthárd, Árpád u. 3. 1. em. 6. 
18. Hafner Lászlóné  Szentgotthárd, Honvéd u.7. 
19. Háklárné Cséve Mária Szentgotthárd, Kethelyi út 97. 
20. Kovács Rezsőné Szentgotthárd, Duxler u 9. 
21. Bene Krisztina Szentgotthárd, Radnóti M. u. 24. 
22. Kocsisné Bucsi Etelka Szentgotthárd, Muskátli u. 5. 
23. Monekné Laczó Gabriella Szentgotthárd, Szépvölgyi u. 7. 
24. Herczeg Lászlóné Szentgotthárd, Erdei u. 1 
25. Kovács Bernadett Szentgotthárd, Tótfalusi út 1. 
26. Gerencsér Julianna Szentgotthárd, Felsőpatak u. 4. 
27. Sömenek Zoltán Szentgotthárd, Fagyöngy u. 3. 
28. Tóka Józsefné Szentgotthárd, Belsőszeri u. 2/A. 
29. Takács József Szentgotthárd, Alvég u. 16. 
30. Kukor Imréné Szentgotthárd, Alvég u.10. 
31. Sebőkné Pfeiffer Violetta Szentgottárd, Máriaújfalui út 82. 
32. Bornemisszáné Papp Gyöngyi Szentgotthárd, Máriaújfalui út 36. 
33. Kalmárné Papp Rita Terézia Szentgotthárd, Máriaújfalui út 89. 
34. Bediné Torma Katalin Szentgotthárd, Alkotmány út 75. 
35. Laczó Lászlóné Szentgotthárd, Kodály Z. u. 7. 
36. Budai Jánosné Szentgotthárd, Alkotmány út 36 
37. Somogyi Miklósné Szentgotthárd, Fő út 9. 
38. Péderi Ferecné Szentgotthárd, Fő út 39. 
39. Korán Lászlóné Szentgottárd, Fő út 14. 
40. Némethné Soós Ilona Szentgotthárd, Fővég u. 16. 
41. Kiss Ferencné Szentgotthárd, Fő út 19. 
42. Tonweber Ágnes Szentgotthárd, Szent Erzsébet u. 9. 
43. Merkliné Németh Gyöngyi Szentgotthárd, Parkerdő u. 7. 
44. Domiterné Weidl Anita Szentgotthárd, Pável Á. Ltp. 5. fsz. 2. 
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45. Horváth István Lászlóné Szentgotthárd, Zöld Mező u. 21. 
46. Szalainé Anderkó Anikó Szentgotthárd, Tótfalusi út 28. 
47. Jankainé Zoltánné Szentgotthárd, Tótfalusi út 24/C 
48. Ágoston András Szentgotthárd, Árpád u. 7. 2. em. 9. 
49. Papp-Kovács Beáta Szentgotthárd, Bethlen u. 6. 
50. Krajczár Judit Szentgotthárd, Máriaújfalui út 27. 
51. Károlyi Lívia Szentgotthárd, Új u 1. 
52. Németh Hajnalka Szentgotthárd, Alkotmány u 18. 
53. Flamish Rozália Szentgotthárd, Deák Ferenc u 4. 
54. Boldizsár Tiborné Szentgotthárd, Széchenyi u 24. 
55. Gaálné Horváth Andrea Szentgotthárd, III. Béla Király u. 19. 
56. Dr. Klósz Beáta Szentgotthárd Zöld mező u 19. 
57. Verschnitzer Éva Szentgotthárd, Kethelyi u 13/A 
58. Fodor Mónika Szentgotthárd, Űrhajós u 4. 
59. Váradi Ferencné Szentgotthárd, Fenyő u. 6. 
60. Nagy Csaba Szentgotthárd, Dobó I. u. 4. 
61. Soós Valéria Mária Szentgotthárd, Déryné u. 16. 
62. Benczik Judit Szentgotthárd, József A. u. 7. 
63. Závecz József Szentgotthárd, Széll K. Tér 17. 1.em. 8. 
64. Bauer Gabriella Szentgotthárd, Déryné u. 9. 
65. Fábián Dominika Szentgotthárd, Zsidahegy 9. 
66. Domiter Judit Szentgotthárd, Szabadság tér 2. 4. em. 15. 
67. Korpics Ferenc Szentgotthárd, Kis utca 19. 1. a. 
68. Küplen István Szentgotthárd, Áprád u. 17.4. em. 15. 
69. Nagyné Szekér Renáta Ivett Szentgotthárd, Kis utca 42. 
70. Papp György Szentgotthárd, Gárdonyi u. 3. 2. em. 9. 
71. Sipos Györgyné Szentgotthárd, Bem J. u. 9. 
72. Pácz Gábor Péter Szentgotthárd, Jókai utca 4. 
73. Völker-Horváth Anita Szentgotthárd, Árpád u. 5. fsz. 3. 
74. Borbélyné Wekker Judit Szentgotthárd, Duxler u. 
75. Szabó-Nagy Rita Szentgotthárd, Kodály Z. u. 1. 
76. Rónai Frigyesné Szentgotthárd, Zöld Mező u. 8. 
77. Háziné Molnár Mária Magdolna Szentgotthárd, Mártírok u. 4/A 
78. Kántor lldikó Szentgotthárd, Petőfi u. 29. 
79. Sinka Márk Szentgotthárd, Deák F. u. 14. TT. 9. 
80. Horváth Zsuzsanna Szentgotthárd, József A. u. 19. 3. em. 16. 
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Tárgy: Dr. Tóth Ferenc könyve megjelenésének támogatása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat Könyvkiadó Bt. képviseletében azzal kereste meg az 
önkormányzatot, hogy Dr. Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén 
(Tanulmányok közös múltunkról Vas megyében) című könyvének megjelenéséhez 
támogatást biztosítson.  
A könyvkiadó 18 éve működik, céljuk, hogy helyi vonatkozású, de országosan is helytálló 
műveket tegyenek közzé. Volt már példa arra, hogy szentgotthárdi és környékbeli munkákat 
is megjelentettek) pl.: Kuntár Lajos mesekönyve, a csörötneki származású Molnár Rezső 
elbeszélései és regénye stb.). 
A támogatási kérelem azért kerül a Tisztelt Testület elé, mert mind a kiadónak, mind a 
szerzőnek van szentgotthárdi kötődése, így esetleg méltó lehet önkormányzati támogatásra. 
Dr. Tóth Ferenc több szentgotthárdi vonatkozású művet is jegyez, több alkalommal működött 
közre önkormányzati projektekben, így legutóbb a szentgotthárdi csata 350. évfordulójához 
kapcsolódó történelmi konferencia és a jubileumi program aktív résztvevője volt.  
A könyv megjelenésének költségei minimum 800.000,- Ft-ot tesznek ki, azonban ezt az 
összeget a kiadó nem tudja egymaga vállalni – ehhez kéri Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának támogatását.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, abban dönteni 
szíveskedjék.  
 

Hatásvizsgálat 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
A beérkezett kérelem alapján elmondható, hogy a kiadvány tovább gazdagítaná a 
Szentgotthárddal és a térséggel kapcsolatos irodalmat, amely nem elhanyagolható.  
 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Személyi igen, tárgyi nem releváns, a pénzügyi nem. Amennyiben a képviselők a 
támogatás mellett döntenek, úgy ennek forrását a költségvetésben meg kell találni.  

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Amennyiben támogatjuk a kiadványt, arról szerződést kötünk, 
amelyben rendelkezünk az elszámolásról is.  
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4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Ha a támogatott fél nem az általa megjelölt célra használja fel az összeget, vagy nem 
számol el a támogatással, akkor ennek a szerződésben foglalt következményeivel 
számolnia kell.  
 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
A tervezett kiadvány nem jelenik meg, vagy nem olyan minőségben, nem akkora 
oldalszámmal, nem annyi példányban, mint ahogy tervezték. Önkormányzatunkat a 
megjelenés elmaradása sem érinti közvetlenül hátrányosan.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az előterjesztést és a szerződést készítő ügyintéző mellett a pénzügyi ügyintézőt 
terheli feladat az utaláskor.  

 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyar Nyugat Könyvkiadó 
Bt. kérelmét megismerte, Dr. Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén 
(Tanulmányok közös múltunkról Vas megyében) című könyvének megjelenéséhez  

„A” Variáció: ……….. Ft támogatást biztosít a ……. keret terhére.  
„B” variáció: nem tud támogatást biztosítani. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző      
 
Szentgotthárd, 2022. február 14.  
 
         Huszár Gábor 
          polgármester                         
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet  
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Tárgy: Összefogás Szent Gotthárdért 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Minden közösségnek szüksége van arra, hogy tagjai a közösséghez tartozást minél több 
formában megélhessék. Erre szolgálnak a közösségi jelképek, szimbólumok, hagyományok, 
szokások, a közösségi értékek. Szentgotthárd lakói is ilyen közösséget alkotnak, van több 
olyan dolog is az életünkben, ami segíti megélni a pozitív közösségi érzést. Van persze sok 
kihasználatlan terület is még. Ide tartozik az is, hogy a településünk névadójáról szinte 
teljesen elfeledkeztünk – pedig kevés olyan város van Magyarországon, aminek a neve ilyen 
szépen és pontosan köthető volna valakihez.  
 
Hildesheimi Szent Gotthárd püspök településünk névadója Reichersdorfban született 960-
ban és a Sankt Moritz kolostorban Hildesheim mellett halt meg 1038. május 5-én. Amint azt 
Bodorkós Imre plébános atyától megtudtuk, idén millenniuma is van: 1022-ben szentelték 
püspökké Szent Gotthárdot. Erősíteni kellene a hozzá való kötődésünket – ebben egyelőre 
addig jutottunk el, hogy Szentgotthárd városi ünnepei közé néhány éve felvettük május 5-ét, 
Gotthárd napját. Ennél tovább azonban még nem jutottunk – nagyon „adná magát” először is 
egy közterületen felállított emléke a városban. Több mint húsz évvel ezelőtt, a Széll Kálmán 
tér felújítása idején ugyan közel kerültünk a megvalósításhoz: a téren felállított szökőkút, mint 
alapzat megépítése meg is történt, de az oszlopos talapzaton álló szobor megalkotására már 
nem kerülhetett sor.   
 
Azért, hogy emléket állíthassunk névadónknak az akkori elképzelés megvalósításról nem 
mondtunk le - Fodor-Lengyel Zoltán festő– és szobrászművész közreműködésével leporoltuk 
a szobor koncepcióját. Eszerint a tervezett alkotás a püspök alakját teljes felületre formázná 
meg, szerzetesi ruhában. Az öntött bronz technikával készülő szobor 1,80 méter, az oszlop 
talapzat pedig 1,5-2 méter magas lenne. A szobor kivitelezésének költségére rendelkezünk 
árajánlattal, mindösszesen bruttó 20 M Ft nagyságrendet képvisel a megalkotás és felállítás. 
Ehhez még hozzájön a talapzat (oszlop) költsége, ami újabb néhány millió forint kiadást 
jelentene.  
 
Megkeresésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkársága  öt millió forinttal járulna hozzá az emlékmű létrehozásához azzal, hogy a 
hiányzó összeget Szentgotthárd város tegye hozzá. A felajánlás kapcsán fogalmazódott meg 
egy közösségi összefogás gondolata, amely egyszerre felel meg az előterjesztés első 
mondataiban írt közösséget erősítő célnak és egyszerre lenne egy nagyon látványos kézzel is 
„megfogható” eredménye: egy szép szobor Szentgotthárd fő terén. Lényegét tekintve egy 
helyre, egy térbe hoznánk Szentgotthárd történelmének legnagyobb alakjait: a fő terünknek 
nevet adó, a települést a XX. század elején hatalmas fejlődés útjára rávezető Széll Kálmán 
miniszterelnököt, a várost megalapító III. Béla magyar királyt és a városnak nevet adó Szent 
Gotthárdot. 
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Rendkívül különleges, máshol nem látható, közösséget erősítő szimbólum lehetne ebből.   
 
Tehát a Szent Gotthárdi összefogás célja a névadó védőszentünk tiszteletére történő 
szoborállítás lenne. Támogató lehetne minden olyan jó szándékú szentgotthárdi és 
környékbeli polgár és vállalkozás, aki szívesen részt venne ebben a közös projektben. A 
közösségi összefogáshoz csatlakozók bármilyen csekély összeggel támogathatnák azt. A 
közös projekt „gazdája” a Szentgotthárdért Közalapítvány lenne, aki a pénzadományokat 
összegyűjtené és elkülönítetten kezelné. Ezen túlmenően a támogatók részt vehetnének olyan, 
a cél érdekében szerveződő helyi programokon, akciókon, árveréseken, 
adománygyűjtéseken, amelyeknek a célja a Szent Gotthárd szobor felállítása a település fő 
terén. Adománygyűjtő akciónk akkor tudna sikeres lenni, ha - a minisztériumi és 
önkormányzati támogatással együtt - a szükséges finanszírozás nagyobb része a következő 
egy évben összegyűlik. (Ellenkező esetben az addig beérkezett adományokat közösségi 
célokra fordítaná a Szentgotthárdért Közalapítvány.)  
 
Az önkormányzati hozzájárulás összegére a közösségi összefogás állásának, a hiányzó összeg 
nagyságrendjének ismeretében, legkésőbb jövő év elején érdemes visszatérni. 
 
Kiss Gábor, Szentgotthárd város főépítésze egyetért a szoborállítás fenti gondolatával. A helyi 
katolikus egyházközösség felé is jeleztük az elgondolást, Bodorkós Imre atya jó 
kezdeményezésnek tartja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak 
szerint egyetért a „Szoborállítás névadó védőszentünk, Szent Gotthárd tiszteletére” elnevezésű 
közösségi összefogás elindításával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. február 15. 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Szoborállítás névadó védőszentünk tiszteletére 
- felhívás közösségi összefogásra 

 
FELHÍVÁS TERVEZET 

 
Feltűnt-e már Önnek, hogy Szentgotthárd település névadójának semmiféle emléke 
nincsen a saját városában? Támogatni tudná-e esetleg még adományaival is, hogy 
Hildesheimi Szent Gotthárd legyen megörökítve egy emlékmű formájában 
Szentgotthárd fő terén? Például a szökőkútnál – ahogyan ezt egy közel 20 évvel ezelőtti 
elképzelés már megfogalmazta? 
 
Régen nem volt mód arra, hogy egy Szentgotthárdon megvalósuló cél érdekében az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárdi 
Római Katolikus Plébánia és a szentgotthárdiak közössége összefogjon. Most ennek a 
lehetősége körvonalazódik. Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága  öt millió forinttal 
járul hozzá az emlékmű létrehozásához, de az Önkormányzat és a Plébánia is a támogatók 
között lesz. Támogató lesz továbbá  minden olyan jó szándékú szentgotthárdi 
polgár/vállalkozás, aki szívesen részt vesz egy közös projektben.  
 
Mi a teendő? Bármilyen csekély összeggel támogatni a Szentgotthárdért Közalapítványt, 
amely a pénzadományokat összegyűjti és elkülönítetten kezeli. Részt venni olyan később 
szerveződő programokon, akciókon, amelyeknek a célja a Szent Gotthárd szobor felállítása 
Szent Gotthárd városában, Szentgotthárdon. Ha támogatni tudja ezt a nemes célt, akkor 
bármilyen összegű befizetésével hozzá tud járulni ennek eléréséhez.  
 

A Szentgotthárdért Közalapítvány számlaszáma: 11747068-20001474. 
 
A befizetés lehetséges módjai: banki átutalás, illetve a gyűjtőpontokon / programokon 
kihelyezett perselyekbe adomány bedobása.  
 
Ami ebből meg fog valósulni: a Szent Gotthárdot ábrázoló bronzszobor, melynek tervezett 
magassága 180 cm, egy magasabb talapzaton, a Széll Kálmán téri szökőkút felett – éppen ott, 
ahová több  mint húsz éve megálmodták. Adománygyűjtő akciónk akkor tud sikeres lenni, ha 
(a minisztériumi és önkormányzati támogatásokkal együtt) a szükséges finanszírozás (20 M 
Ft) nagyobb része 2022 végéig összegyűlik. Ellenkező esetben az addig beérkezett 
adományokat közösségi célokra fogja fordítani a Szentgotthárdért Közalapítvány.  
 
Kérjük, figyelje a gyűjtés állását a város honlapján!   
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Tárgy: Szakonyfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének módosítása  

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szakonyfalu község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – 
települést, arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy településszerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításába kezdett, mely kapcsán  
Önkormányzatunk véleményét és arra vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy az  Önkormányzat 
az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. (megkeresés: 1.sz. melléklet)  
A megkereséshez mellékelt dokumentáció 2.sz. melléklet 
A tervezett módosítások (összefoglalva a 2.sz.melléklet 3.oldalon látható) 

1. tervezett utak megszüntetése   
2. belterületi beépítésre nem szánt területek lakterületbe sorolása  
3. gazdasági terület lakóterületbe sorolása  
4. meg nem valósult lakóterületi fejlesztések vizsgálata biológiai aktivitás egyensúlyhoz  
5. kérelemmel nem érintett de a tervezett változások kapcsán felülvizsgálandó útszakasz 

A tervezett módosítás megvalósításának Szentgotthárd szempontjából nincs akadálya. 
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat kinyilváníthatja, ha a 
véleményezési eljárásban nem kíván venni. Ebben az esteben a szakonyfalui Önkormányzat 
részéről az ügyben több megkeresés nemérkezik.  

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete a szakonyfalui településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2021. decemberében összeállított 
dokumentáció szerinti módosítása kapcsán úgy határoz, hogy Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  kifogást nem emel,  a véleményezési eljárás  további szakaszaiban nem 
kíván részt venni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. február 8. 

               
                       Doncsecz András 
                 városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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1.sz. melléklet  
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Tárgy: A Szentgotthárdi Téglaipari Kft. belterületbe vonási kérelme  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. február 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kérelem: 
A Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 1112 Budapest Háromszék u. 37. – képviseli Lohn Miklós 
János, a volt téglagyárhoz tartozó, a Felsőszölnöki úttól északi irányban elhelyezkedő, a 
Szentgotthárdi Téglaipari Kft. tulajdonát képező 0148/3 hrsz-ú földrészlet belterületbe 
vonására és a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás 
lefolytatását kéri a Tisztelt Önkormányzattól. (kérelem: 1.sz. melléklet) 
 
A szentgotthárdi 0148/3 hrsz-ú telek területe: 15.992 nm, művelési ága: rét, fásított terület; 
minőségi osztálya: 2, 5 AK értéke: 68,21  
   
Kérelmező nyilatkozott arról, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek kifizetését 
vállalja. 
 
A kérelem teljesítése:  
A hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv a telek 
belterületbe vonását lehetővé teszi. Terület-felhasználási besorolása: beépítésre szánt terület  - 
kertvárosias lakóterület – Lk-14 jelű építési övezet.  (szabályozási tervlap 2.sz. melléklet) 
           
A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény 
(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre  
vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezérése a 
Földhivatal folytatja el. 
 
A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az 
érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó 
képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, 
mely szerint a belterületbe vonandó telek településszerkezeti tervben meghatározott célú 
hasznosítására 4 éven belül ténylegesen sor kerül. 
 
A Törvény 10/A. § (1) b) pontja szerint belterületbe vonás esetén, a termőföld más célú 
hasznosítása megkezdésének minősül a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése.  
 
A kérelmezetteknek megfelelően a belterületbe vonási engedély jogerőre emelkedése, a 
földvédelmi járulék megfizetése után azonnal sor kerül a fekvéshatár változás ingatlan-
nyilvántartási átvezetésére, mellyel a fentiek értelmében a más célú hasznosítás megkezdése  
megtörténik.    
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Hatásvizsgálat 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
A hatályos rendezési terv a kérelmezett belterületbe vonást lehetővé teszi, amennyiben 
a belterületbe vonás megtörténik, az a tervezettek megvalósulását eredményezi.  A 
volt téglagyár területe mindenképpen alkalmas ingatlanfejlesztésre, ott beruházások 
megkezdésére. Ennek egyik eleme ez a most kérelmezett  belterületbe vonás is.  
 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
A személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a Kérelmező 
biztosítja.  

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Nyilatkoznunk kell arról, hogy az ingatlan más jellegű felhasználása négy éven belül 
megvalósul. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor ez kockázatot jelent. 
 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
Az Önkormányzatot hátrány nem éri, a tulajdonos a tervezett elképzeléseit nem tudja 
megvalósítani.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete úgy határoz, hogy  
Szentgotthárd Város Önkormányzata a szentgotthárdi 0148/3  hrsz-ú rét, fásított 
terület művelési ágú; 15.992 nm területű ingatlan  belterületbe vonását kezdeményezi.   

 
 Tervezett területfelhasználási cél: 

beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lk-14 jelű építési övezet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 
 tulajdonosának kérelme alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi  0148/3  hrsz-ú  
telek hasznosítása – fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése - négy éven 
belül megvalósul. 

 
 A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezővel megállapodást 
 kell kötni melyben a Kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az 
 eljárás  kapcsán felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizeti Szentgotthárd 
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 Város  Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes 
 letétbe  helyezése után indítja meg az eljárásokat. 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd   0148/3  
hrsz-ú telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.   

 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
Szentgotthárd, 2022. február 9. 

          
         Doncsecz András 
              városüzemeltetési vezető 
                           
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 
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