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KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 2019. 

 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 
 

a felnőtt részlegek villanyhálózatának és a felnőtt 

kölcsönző világítási rendszerének korszerűsítése 

MEGVALÓSULT 

Önk. 2017.július-

augusztus 

önkormányzati 

forrásból 

az udvar térkövezésével olvasóterasz kialakítása -> 

EFOP pályázatot nyújtottunk be az épületbővítésre, 

IKT fejlesztésre, de a projekt nem részesült pozitív 

elbírálásban 

 

A felnőtt részleg ablakfestése, kapualj festése (ÚJ) 

MFVKM 

 

 

 

 

MFVKM 

 

 

 

 

 

2019. augusztus 

 

pályázati forrásból 

 

 

 

 

költségvetési 

forrásból 

a fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése 

- Farkasfai épület ablakcseréje 

MEGVALÓSULT 

- Rábatótfalusi fiókkönyvtár fűtése és 

melegvíz-szolgáltatása 

- Jakabházi fiókkönyvtár tetőjavítása beázás 

miatt 

Önk. 

 

 

 

 

SZET Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 
 

A Dél –dunántúli fazekassága c. kiállítása lebontása 

2016-ban  

Gerencsérek c. állandó új kiállítás rendezése a 

Savaria Múzeum közreműködésével 

MEGVALÓSULT. 

MFVK, SZET KFT, 

Savaria 

Múzeum 

2017. április 15. 

 

 

 

intézményi 

költségvetésből 

a múzeum épületének külső szigetelése, a 

homlokzat festése 

(az Önk. Csak 

vagyonkezelő) 

- - 

a múzeum látogatottságának növelése marketing 

eszközökkel  

- ezen belül a kölcsönös kedvezmények 

rendszerének kidolgozása a mozival és a 

fürdővel  MEGVALÓSULT, továbbra is évről évre 

növekszik a látogatószám 

- többnyelvű kiállítás-ajánló flyer készítése (200 e 

Ft) 

MFVK, SZET KFT, 

Gotthárd-Therm 

Kft. 

 

 

 

Önk./MFVKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

költségvetésben 

tervezve 

A kaszagyári kiállítás, a csata terepasztal és a 

hadiösvény c. kiállítás végleges helyére kerülése  

+ helyi értéktár kiállítás a 2017 évi Történelmi 

Napokra 

MEGVALÓSULT 

- 2017. július 27-én új ciszter kiállítás nyílt a 

MFVK, 

Honismereti 

Klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményi 

költségvetésből 

intézményi 

költségvetésből 
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Hivatalban. 

- Kiállítás a Polgármesteri Hivatalban a 

szentgotthárdi kisiparról (megvalósult) 

- Kiállítás a szentgotthárdi egészségügyről a 

Polgármesteri Hivatalban 

- A csata terepasztal a végleges helyére 

került.  A csata kiállítás terepasztalának 

német nyelvű fordítása 2017. augusztus 

31-ig elkészült, a teljes kiállítás végleges 

formájában 2017. december 31-ig 

elkészült.(elkészült a szlovén és a német 

változata is) 

- Az ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósításának határideje: 2018. 

december 31. (megvalósult) 

 

- Az állandó kiállítások bővítése interaktív 

elemekkel 

 

MFVK, 

Honismereti 

Klub 

 

 

 

 

 

2018. augusztus 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2018. december 

31. 

 

 

2019. december 

31. 

 

 

 

 

 

 

Kubinyi program 

(elnyert önk-i 

pályázat) 

 

 

 

Kubinyi program 

(elnyert 

önkormányzati 

pályázat) 

 

Művelődési Ház 
 

a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása, nyári 

szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása -> 

LEADER pályázat összeállítva és benyújtva, elbírálás 

alatt 

 

Önk.  

 

 

 

 

LEADER forrás + önk-

i saját forrás 

 

Színház 
 

öltöző/öltözők civil térré alakításának vizsgálata 

öltözők felújítása 3 ütemben 2-2 öltöző 

vizesblokkal együtt, öltözők előtti tér kialakítása 

pihenővel, étkező sarokkal 

2 vendég öltöző felújítása vizesblokkal 

MEGVALÓSULT, további 2 db (alsó) vendégöltöző 

felújítása feladat 

új öltözőbútorok beszerzése részben megvalósult 

 

 

 

 

Önk. 

 

PKKE 

  

színházban nézőtéri vizesblokk felújítás   

MEGVALÓSULT 

Önk.   

a nézőtér, a színpad és büfé világításának cseréje, 

fűtésrekonstrukció (radiátorok cseréje), ablak és 

ajtóüveg csere 

Önk.  pályázati forrás 

a biztonságtechnikai berendezések, tűzcsapok, 

színpadfüggöny impregnálása, légbefúvó illetve 

elszívó berendezések cseréje, biztonsági 

vészvilágítás rekonstrukciója. 

Tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása és 

függöny cseréje MEGTÖRTÉNT, biztonsági technika 

karbantartása folyamatos 

   

 

a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra 

való cseréje MEGVALÓSULT 
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MEGVALÓSULT 

új elektromos zongora beszerzése PKKE benyújtva LEADER pályázatból 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
 

a helyi termékfejlesztés ösztönzése és a helyi 

értékek összegyűjtése és bemutatása  

 ennek keretében a TDM levendulapárnát, 

kézműves ajándéktárgyakat, ékszereket 

kínál  

 Látogatóközpont termékeinek bővítése: pl. őrségi 

gyertya 

PKKE, TDM folyamatos fedezete: az 

eladásból vagy 

bizományosi sz. 

 

szoros együttműködés a rendezvényszervezéssel és 

turizmussal foglalkozó szervezetekkel, , 

összhangban a városi turisztikai cselekvési tervvel

  

PKKE, TDM folyamatos 

 

 

a PKKE pozícionálása: közösségfejlesztés, ifjúsági 

politika (közösségi színtér kialakítása, Fikusz 

felújítása), a civil és művészeti csoportok 

mentorálasa (anyagi támogatás tevékenységükhöz- 

útiköltség finanszírozása), partnertalálkozó, az 

értékmentés és megőrzés, a közművelődés 

„pókháló” szervezetévé alakítása. 

PKKE folyamatos   

városi rendezvénysátor (400-450 m2) beszerzése  PKKE / Önk.   

nagyméretű mobil hirdetőfelület kialakítása  

városban (2 db) 

PKKE/Önk.   

 

Várkert - Szabadtéri színpad 
 

a Várkert járművekkel való megközelítésére 

kialakítani a bejáratot a Kossuth L. utcából 

MEGVALÓSULT 

Városüzemeltet

és., SZET Kft. 

  

a szabadtéri színpad és környékének rendezése  

I. ütem: a kisház felújítása kívül-belül, 

tetőfelújítás, villamosítás  

MEGVALÓSULT 

II. ütemben a teljes várkert megújulása a 

Zöld város TOP pályázati projekt 

keretében  -  MEGVALÓSULT 

Önk.,SZET KFT.   

 

 

 

 

TOP pályázati forrás 

 

Barokk kolostorépület 
 

a nyári „Kolostorszínház” feltételeinek 

megteremtése az udvaron  

TOP forrásból a színpadfedés beszerezve,   

térségi LEADER projektekből színpad beszerzése – 

elbírálás alatt 

kolostorudvar kémények visszabontása, 

(mobil) vízelvezető árnyékoló beszerzése a 

kolostorudvar fölé 

Önk., SZET KFT folyamatos pályázati forrásból 
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Szentgotthárd a századelőn - Széll Kálmán kiállítás 

létrehozása  

MEGVALÓSULT 

Önk.  

 

 

A Ciszterek Szentgotthárdon kiállítás bemutatása a 

Hivatal épületében - Refektórium előterében 

(képkeretezés, 2 db tárló készítése) 

MEGVALÓSULT  

Önk.   

kolostorkönyvtár felújítása – INTERREG pályázat 

benyújtva de forráshiány miatt nem nyert, új 

pályázati lehetőség felkutatása 

Önk.  pályázati forrás 

 

Csákányi László Filmszínház 
 

az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó 

cseréje  

SZET KFT.  VP pályázati 

forrásból (pályázatot 

előkészítettük, de 

nem nyílt meg) 

LEADER programban 

pályázat benyújtva, 

elbírálás alatt 

nézőtéri fűtés gépésztechnikai felülvizsgálata és 

felújítása 

 

SZET KFT.  VP pályázati 

forrásból (pályázatot 

előkészítettük, de 

nem nyílt meg) 

pályázati forrás 

keresése 

az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-közösségi tér 

kialakítása kültéri bútorokkal 

 

SZET KFT., Önk.  LEADER pályázati 

forrásból 2017. 

(másra pályáztunk) 

pályázati forrás 

keresése 

az előcsarnokban (a galérián) kávézós-beszélgetős 

hely kialakítása bútorok beszerzésével 

SZET KFT., Önk. 2015. ősz LEADER pályázati 

forrásból 2017. 

(másra pályáztunk) 

Csákányi László „mini” kiállítás létrehozása az 

eredeti relikviákkal 

  

SZET KFT., Önk. 2015. ősz LEADER pályázati 

forrásból 2017. 

(másra pályáztunk) 

egységes arculat kialakítása – részben megvalósult 

(moziműsor plakát), a mozi előcsarnokának 

dizájnosítása 

  

SZET KFT. 2015. nem 

tervezett 

LEADER pályázati 

forrásból 2017. 

(másra pályáztunk) 

a film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve 

egyéb rendezvények / fesztiválok / tematikus 

napok / közönségtalálkozók szervezése a moziban 

SZET KFT. folyamatos  

mozi hátsó vizesblokk rendezése SZET KFT / Önk.   

 

Egyéb 
 

a Rendezvényszervező és Turisztikai Munkacsoport 

működésének biztosítása 

Önk., PKKE, 

TDM, Gotthárd-

folyamatos 

 

folyamatos 
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rendszeresen, minden hónapban külön-külön 

egyeztetéseket bonyolít az Önk. minden szereplővel 

Therm Kft., 

MFVK 
 


