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BEVEZETŐ
A polgármesternek 2020. április 15-ig kell társadalmi – gazdasági program elfogadásáról
gondoskodnia az előttünk álló ciklusra – legalább 2024-ig. A program elfogadására biztosított
idő viszonylag hosszú, így a programot elő lehetett volna terjeszteni több hónappal ezelőtt is.
Ha ez akkor megtörténik, mára nagy valószínűséggel számtalan olyan eleme lenne, amely a
tömegessé váló világméretű koronavírus járványt követő időszakban nem lenne
megvalósítható. A mindenki számára váratlan, vírus okozta hatás ma még senki által el nem
képzelhető lesz annyi azonban biztos, hogy teljesen felülírja mindazokat az elképzeléseket,
amelyek néhány héttel ezelőtt valószínűleg még megvalósíthatóak, igazak lettek volna.
A szemünk láttára süllyed el egy világ – a mi eddigi világunk és majd egyszer, remélhetőleg
hamarosan – ki fog rajzolódni egy másik rend, amit majd meg kell töltenünk tartalommal. Az
is tény, hogy ebből az újból ma még semmi konkrét nem látszik. A régi alapokra ma nem
lehet társadalmi – gazdasági programot építeni, az újra meg stabil program még nem
telepíthető. Találgatni lehet, megpróbálni olyan hosszú távú irányokat eltalálni, amelyek majd
ebből kirajzolódhatnak, de sajnos az is lehet, hogy a dolgok ettől teljesen más irányba fognak
fordulni. Ezzel együtt azonban városunk életét meghatározó fő irányok meg kell, hogy
maradjanak csak a megközelítést, a dolgokhoz való viszonyunkat kell más alapokra helyezni.

I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ
Most leginkább az prognosztizálható, hogy a folyamatos növekedés a gazdaságban, az állandó
bővülés helyett a meglévő gazdasági elemek megtartására illetve adott esetben az új
helyzetekhez való hozzáigazítása történhet majd meg. Egészen biztosan gondolkodnunk kell
egy olyan településben illetve egy olyan kis régióban (kistérségben) amely képes lesz az itt
élők alapvető termékekkel való ellátására. Azért erre, mert ha hasonló, előre nem számítható
események miatt elakadnak a szállítási láncolatok, akkor is helyben – néhány tíz km-en
belülről pl. az alapvető élelmiszereket be lehessen szerezni. Ehhez olyan vállalkozások
kellenek, amelyek ezt a szerepet be tudják vállalni. Kenyér, tej, hús, zöldség és gyümölcs
előállításának megszervezésére biztosan kell erőforrásokat biztosítani. Bár ennek lehet a
módja az is, hogy az önkormányzat maga hozza ezeket létre, de még inkább az, hogy olyan
feltételeket terem ahol ezek a vállalkozások el tudnak indulni. További irány ezekben a
szegmensekben 40 km-en belül már működő vállalkozások termékeinek elérhetővé tétele.
Segítséget kell adni majd azoknak, akik ezekben az ágazatokban beruházásokat hoznak létre
Szentgotthárdon. Ehhez őket segíteni kell tanácsadással, pályázatok megírásával és a
beruházás végig vitelének segítésével. Erre az önkormányzatnál jelenleg meglévő szaktudást,
szervezeteket, személyeket rendelkezésre kell bocsátani. A megtermelt alapvető termékek
helybeliek részére történő értékesítési feltételeit segítenünk kell. (termelői piac, helyi
termékek boltja, stb). Minden olyan kezdeményezésnek előnyt biztosítunk, ami a
szentgotthárdiak ellátását segíti majd elő. Erre egy helyi termék illetve alapvető
élelmiszertermelési rendszert lenne érdemes létrehozni.
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Nagyon fontosak a jelenleg Szentgotthárdon működő vállalkozások, melyek itt tartása
érdekében lépéseket kell tenni. Szentgotthárd nem tud továbbra sem erőn felül támogatásokat
adni, de kialakított és fenntart illetve létre is hoz további ipari parki területeket ahol olyan
infrasruktúra van, amely lehetővé teszi a letelepedést és zavartalan termelést. Az új M8
átadása és általa a közúti áruszállítás jelentős gyorsulása és egyszerűsödése, az ausztriai
autópálya-beruházás az országhatárunkig érkezése nagyon komoly előnyt jelent majd, ami
mindenképpen vonzó a befektetőknek – ehhez bizonyosan nem kell többet hozzátenni, mint a
Tudományos és Technológiai Parkunk jó marketingjét és reklámját. Emellett ki kell aknázni
a Tudományos és Technológiai Park minősítésben benne lévő eddig még kiaknázatlan
előnyöket. Ugyancsak lépéseket kell tenni a Nyugat- Pannon Mechatronikai háromszögben
rejlő, eddig ugyancsak kihasználatlan gazdasági lehetőségeket. Az lenne a fontos, ha mindét
most említett formációt végre igazán el lehetne indítani. Ehhez kormányzati, országgyűlési
képviselői segítség szükséges, illetve egy akciótervet lenne fontos kidolgozni.
A kereskedelem és főleg a szolgáltató ágazat egyes elemei nagyon szép eredményeket
produkáltak a válság előtt. Fontosnak tartjuk továbbra is ezeket a területeket, hiszen sok
szentgotthárdi polgárnak adnak munkalehetőségeket. Szolgáltatásaik színvonalának emelése
nagyobb stabilitást biztosít majd számukra.

II. EMBERI ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS
II/1. NEVELÉS-OKTATÁS, KÉPZÉS
Az Önkormányzatnak továbbra is törekedni kell arra, hogy az elmúlt évtizedekben kialakított
köznevelési intézményrendszer fennmaradását minden lehetséges eszközzel támogassa.
Biztosítani kell a gazdasági szféra új munkavállaló családjai részére az intézményrendszerünk
igénybe vételének lehetőségét a bölcsődétől a középiskoláig.
A törvényi előírások alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az óvodai
nevelésről. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi,
érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátását is. Szentgotthárd
Város Önkormányzata intézményfenntartói társulásban közösen látja el fenntartói jogait e
területen.
Nem kötelező feladatként, a gyermekjóléti alapellátás keretein belül bölcsődei ellátást
nyújtunk a SZEOB önálló szakmai egységként működő Tótágas Bölcsődében. A férőhelyek
és ezzel párhuzamosan az igénybevevők száma is jelentősen nőtt, jelenleg 68 fő, azonban már
ez a férőhelyszám sem tudja kielégíteni az igényeket. Előttünk álló feladat a bölcsőde
bővítését célzó TOP projekt megvalósítása. Anyagi lehetőségeinkhez mérten meg kell
valósítanunk a bölcsődei térítési díj kedvezmények bővítését azzal, hogy a bölcsődei térítési

4

díj fizetése alól mentesüljenek azok a szülők, akik szentgotthárdi lakcímmel és magyarországi
bejelentett munkahellyel rendelkeznek.
A SZEOB óvodai intézményegységében jelentős minőségi fejlesztések valósulhattak meg,
nemrég tornaszobával, szertárral és egy többfunkciós közösségi térrel is bővült. A
fűtéskorszerűsítés és egy mosdó helyiség felújítása továbbra is feladat.
Bár az iskolák működtetésével kapcsolatos, jelentős összegű hozzájárulás fizetési
kötelezettségeknek minden évben rendre eleget tesz Önkormányzatunk, továbbra is
törekednünk kell arra, hogy az alap-és középfokú oktatási intézményeinkben megfelelő
infrastrukturális feltételek legyenek Szentgotthárdon. A már nem általunk fenntartott és
működtetett köznevelési intézmények állagmegóvására, korszerűsítésére nekünk is figyelnünk
kell, a mindenkori lehetőségeinkhez képest pedig segítenünk kell ezek megvalósításában –
leginkább a tulajdonosok számára elérhető pályázati lehetőségek kihasználásával.
A középfokú oktatásban, de azon belül is a szakképzés területén a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál el kell érni, hogy az OPEL, illetve a régióban található nagyvállalatok és
egyéb gazdasági szereplők igényeit maximálisan figyelembe véve alakítsák a szakképzési
palettát. A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál
versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel
rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.
Önkormányzatunk saját tanulmányi ösztöndíjának, a Széll Kálmán Ösztöndíjnak célja, hogy
a helyi középiskolai tanulókat elismerje, de lehetőséget nyújt az első diplomáját szerző,
szentgotthárdi főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére is, akik számára a városhoz való
kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során szakmai, tudományos tevékenységükkel
segíthetik a város fejlődését. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az
ösztöndíjrendszerbe a helyi nagyvállalatok miként kapcsolódhatnak be. Bár minden
rendelkezésre álló felületünkön megtettük eddig is, az intézmények bevonásával tovább kell
dolgoznunk az ösztöndíj népszerűsítésén, illetve a kapcsolódó rendeletünket is felül kell
vizsgálnunk a már rendelkezésre álló tapasztalatok és a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottságunk
észrevételei mentén.
Az oktatási paletta szélesítése, valamint a szülők választási lehetőségeinek igénye szerint
minden támogatást meg kell adnunk az iskolarendszerünk egy részének egyházi fenntartásba
való átállására.

II/2. NEMZETISÉGI POLITIKA
Önkormányzatunk a továbbiakban kiemelt figyelmet kell fordítson a területén élő szlovén,
német és roma nemzetiség helyzetére. A nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek
önkormányzati tanácsnokának és a helyi nemzetiségi kerekasztal közreműködésével
támogatja a nemzetiségi kultúra, nyelv és hagyományok ápolására, őrzésére tett
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erőfeszítéseiben a nemzetiségi önkormányzatokat, továbbá a városban működő nemzetiségi
civil szervezeteket.
A Pável Ágoston szlovén nemzetiségi bázismúzeum működtetésével továbbra is biztosítani
kell a múzeumi tárlatok elérhetőségét és az ott folyó nemzetiségi múzeumpedagógiai
foglalkozások fenntartását, továbbá a rábafüzesi német tájház további fenntartása kapcsán
meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
tagintézményeként működhessen tovább.
Lehetőségekhez mérten a továbbiakban is támogatni kell a Szlovén Információs és Kulturális
Központban szervezett művésztábort, de megfelelő ingatlan és forrás rendelkezésére állása
esetén nem szabad megfeledkezni egy művészeti galéria kialakításáról sem.

II/3. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGYHÁZAKKAL
Az Önkormányzat elkötelezett az egyházakkal való szoros együttműködésben. Közte és a
helyi történelmi egyházak közötti még szorosabb együttműködés kialakításában fontos szerep
jut az egyházi ügyekkel is foglalkozó önkormányzati tanácsnoknak, akinek közvetítésével a
város a korábbinál is nagyobb figyelmet kíván fordítani az egyházak munkájára, törekedve a
folyamatos párbeszédre. A konstruktív együttműködés egyik formája lehet egy Egyházügyi
Kerekasztal létrehívása, mely konzultációs fórum keretében a felek kölcsönösen tájékoztatni
tudják egymást munkájukról, elvárásaikról.
Boldog Brenner János emlékének méltó őrzése, a zarándokok jelentős létszámnövekedését
eredményezi. Tudatosan törekedni kell arra, hogy az egyházzal közösen, jól tudjuk kezelni
városunkban ezt az újonnan megjelenő, örvendetes jelenséget.

II/4. SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGPOLITIKA
Szentgotthárd Város Önkormányzata már 5 éve hívta életre Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsát, annak céljával, hogy hogy a város életében legyen egy olyan szervezet, amely
kifejezetten a helyi ifjúság érdekeit képviseli. Továbbra is fontos feladata
önkormányzatunknak, hogy megismerje a fiatal korosztály különlegességeit, jellemzőit,
elvárásait, igényeit és megpróbáljon megfelelő feltételeket biztosítani számukra a kulturált
szórakozás, a közösségi együttlét, a sport- és szabadidős tevékenység és az önművelés
lehetőségeinek területén. E célnak a megvalósulását segíti a „Helyben a jövőd!” program.
A kiemelt odafigyelést szolgálja, hogy ifjúsági ügyekkel is foglalkozó önkormányzati
tanácsnok, valamint külsős alpolgármester működik 2019 óta. Meg kell szervezni és
támogatni ezen a területen is az Ifjúságügyi Kerekasztalt, amely konzultációs fórumon a
diákönkormányzatok, a köznevelési-, közművelődési-, kulturális intézmények vezetői, az
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egyházak vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a helyi politika képviselői, a
cégvezetők cserélhetnek véleményt a szentgotthárdi fiatalok helyzetének javítása érdekében.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának – lehetőségeihez mérten - törekednie kell a
szentgotthárdi fiatalok lehetőségeinek bővítésére: a fiatalok családalapításának, önálló
életkezdésének segítésére.

II/5. ZÖLD SZENTGOTTHÁRD
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már az előző ciklusban
kezdeményezte a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, ami a Fenntartható Fejlődésért
Szentgotthárdi program egyik fontos eleme. A Zöld Szentgotthárd Mozgalmat, a zöld
gondolatot, a természet közeli életet és termelést a mindennapok részévé kell tenni
Szentgotthárdon – ennek megvalósítása fontos feladat lesz az előttünk álló időszakban. A
fenntarthatóságról a következő időszakban sokat kell beszélni – ehhez előadók, előadások,
filmek, kiadványok, rendezvények is kellenek. Ugyanakkor ezeknél tovább is kell lépnünk és
a fenntartható mindennapok gyakorlatát is meg kell teremteni. Szépen gondozott, megművelt
szántóföldek, kiskertek, zöldségeskertek, gyümölcsösök kialakítása a településen, a helyben
termelt zöldség és gyümölcs városon belüli értékesítésének megoldása - olyan fontos célok,
aminek eléréséhez fel kell használnunk mindazt az eszközt, ami rendelkezésünkre áll: zöld
gondolatot, Zöld Szentgotthárd Mozgalmat. Fontos, hogy ehhez a szentgotthárdiak megfelelő
közösségét megtaláljuk akár civil szervezetként, akár egyéb közösségként. De az is cél,
hogy ezen a területen akár olyan vállalkozás is szerepet kapjon, ami üzleti alapon is be tud
kapcsolódni ebbe a folyamatba. Mindezek elérésében az önkormányzatnak főképp segítő,
ösztönző, koordináló szerepe kell, hogy legyen.

III. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE
III/1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Az esélyegyenlőséget az egészségügyi ellátás területén is biztosítani kell. Önkormányzatunk
tekintetében ez kötelező és önként
vállalt
tevékenységekből
áll össze.
Intézményrendszerünket olyan módon működtetjük, hogy jövedelemtől és társadalmi
státusztól függetlenül a helyben lehetséges ellátásokat mindenki egyenlő mértékben elérhesse.
Önkormányzatunk az egészségügyi ellátás területén ellátja kötelező feladatait. Ennek
keretében 4 felnőtt háziorvosi, 2 gyermekorvosi, 2 felnőtt fogorvosi körzetet és
iskolafogászati ellátást működtetünk.
Az szakmai munka támogatása mellett az elmúlt években is törekedtünk a szükséges
infrastruktúra feltételeinek biztosítására, javítására. Több fejlesztés is megvalósult. A
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szakmai munka feltételei, valamint a betegellátás tárgyi és környezeti feltételei megfelelőnek
mondhatók, karbantartásukat / fejlesztésüket továbbra is biztosítani kell.
Városunk nem kötelező önkormányzati feladatként szakorvosi rendelőintézetet működtet.
Az általános szakember hiány ellenére, a szakellátások folyamatos finomhangolásával egy
szervesen együttműködő, az aktuális kihívásokra reagáló olyan intézmény működtetése a
feladatunk, amely megfelel a felmerülő lakossági és közületi igényeknek, és azokat
mennyiségükben és minőségükben is kielégíteni képes.
Továbbra is hangsúlyt fektetünk az egészségügy valamennyi érintett területén lévő
szereplőkkel az együttműködésre és kommunikációra.
A szakemberhiány miatt a hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet ellátását már második
ciklusban külső szakmai vállalkozó - közbeszerzési eljáráson keresztüli - megbízásával
oldottuk meg. Az első évek kevésbé zökkenőmentes időszakát követően az elmúlt időszak az
orvosi ügyelet tekintetében már csendesebb volt, írásos bejelentés nem érkezik. Az elmúlt
időszak történései, az orvoshiány, az egészségügyi béremelések ugyanakkor egyre nehezebb
helyzetbe hozzák a szolgáltatókat és rajtuk keresztül természetesen az önkormányzatokat is,
így bennünket is. A pénzügyi finanszírozás a szentgotthárdi kistérség települései
vonatkozásában már meghaladja a teljesíthetőség határát. Az orvosi ügyeleti rendszer a mai
keretek között, állami beavatkozás nélkül működésképtelenné válhat – reméljük, hogy az
állam mielőbbi közbelépése megoldja ezt a problémát.
A korábbi TÁMOP projekt keretében megvalósított Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
állami támogatásból továbbra is működik és végzi mindennapos tevékenységét – a prevenciós
tevékenységek fontosságára tekintettel a továbbiakban is törekedni kell az iroda
szolgáltatásainak megtartására, de azok fejlesztésére is. Folytatni kell a megkezdett utat, az
súlypont áthelyezését a megelőzés területére a gyógyítás mellett, mert nemcsak pénzt takarít
meg, de általa közelebb kerülünk a célhoz: minél egészségesebbé váljon a város és a térség
lakossága.
Folytatnunk kell azt az utat, amelyek köszönhetően folyamatosan növekedett a közösségi
mozgásra ösztönző programok száma, köszönhető ez elnyert pályázati támogatásnak, illetve
a sport- és ifjúsági referens tevékenységének. Nemcsak a szoros értelemben vett gyógyítás,
hanem egyéb, az egészséggel összefüggő intézkedések ösztönzése is feladatunk tehát. Lásd:
Zöld Szentgotthárd program.
Szervezetileg indokolt lehet egyetlen városi egészségügyi vezető / tanácsos megnevezése is
és az egész városi es környéki egészségügyet egy városi egészségügyi „tanácsos” alá
szervezni – természetesen szerencsés lenne, ha a Rendelőintézet mindenkori vezetőjének
jogkörét és feladatait terjesztenénk ki ezzel.
Továbbá, városunk wellness fürdőjének átminősítésével megnyílna a lehetőség az OEP
finanszírozta kezelések végzésére. Feladatunk a város egészségügyi szolgáltatásainak
menedzselése, ennek keretében az e-egészségügyi megoldások fokozatos bevezetése, a
térségben működő vállalatokkal való együttműködés, innovációs partnerségi kapcsolatok
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kialakítása vagy például a Long Term Care (LTC-elhúzódó kezelés/gondozás) intézményi
feltételeinek megteremtése. Szentgotthárd kiváló adottságai - határ közeliség, jó egészségügyi
és wellness szolgáltatások elérhetősége, klímája és természeti, valamint épített környezeti
adottságai (és versenyképes áraink!) - alkalmassá teszik egy ilyen hiánypótló és
költséghatékony szolgáltatásmodell kialakítására.

III/2. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSE
Mind az egészségügyi, mind a szociális ellátás területén alapvető célkitűzés a már kiépített
intézményhálózat további folyamatos és zavartalan működtetése.
A lakosság szociálisbiztonságának, esélyegyenlőségének fenntartásában részt vevő
intézmények: Városi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az
intézmények működési területe egyrészt Szentgotthárd városa, másrészt pedig az
Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területe. A Városi Gondozási Központ
által ellátott célcsoportok: időskorúak, különböző fogyatékossággal élők, pszichiátriai
betegségben szenvedők. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott célcsoportok:
családok, gyermekek, munkanélküliek.
A Család- és Gyermekjóléti Központ végzi a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot a
térségben, amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás mellett számos egyéb, kapcsolódó prevenciós és
gyermekprogramokat, illetve mentálhigiénés ellátást is rendszeresen megvalósít. A
megváltozott társadalmi körülmények és egyéb tényezők következtében egyre több problémás
egyénnel, gyermekkel, családdal kell foglalkozniuk, így az oktatási intézmények és a
családsegítés szerepe, felelőssége várhatóan tovább fog növekedni a következő időszakban. A
jelzőrendszer működtetése ebben kiemelkedő, az óvodai és iskolai szociális segítők jelenléte
egyre fontosabb a megelőzésben. Önkormányzatunk feladata mindezen tevékenységek
elismerése, működtetése és további támogatása, fejlesztése.
A Városi Gondozási Központ kötelezően ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, nappali idősek klubját, önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai alapellátást működtet.
Az általános demográfiai trendekkel párhuzamosan Szentgotthárdon is emelkedik az
időskorúak száma. Az elöregedés többlet terhet jelent az intézmény és az önkormányzat
számára is. A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb figyelem és gondoskodás juthat az
idősekre, a családok és a közösségek oldaláról. Alapvető célkitűzésünk kell, hogy legyen,
hogy az idősek összehangolt segítségnyújtással a lehető leghosszabb ideig a saját otthonukban
méltóságteljesen tudják eltölteni nyugdíjas éveiket.
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A városhoz csatolt településeken élők részére ki kell terjesztenünk a szociális étkeztetés
lehetőségének biztosítását hétvégén és ünnepnapokon is. Figyelemmel kell lennünk a
szolgáltatásokhoz használt intézményi gépjárművek folyamatos karbantartására, szükség
esetén cseréjére. A lehetőségeinkhez képest a Gondozási Központ épületének felújítása
(fűtéskorszerűsítés folytatása, villamoshálózat korszerűsítése, tetőszerkezet javítása,
nyílászárók cseréje) szintén feladatunk lesz. A nem kötelező feladatellátások közül a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendelkezésére álló, régi jelzőkészülékek a kétirányú
kommunikációs feltételeknek nem felelnek meg, ezeket pályázati forrásból cserélnünk kell.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy térségünkben jelentős értéket képvisel a ma
rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló
szociális ellátórendszer. Ezek az ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett működve
hatékonyak igazán, ezért továbbra is feladatunk mindezen szolgáltatások megtartása –
függetlenül attól, hogy mi kötelező és mi nem az.
A nem kötelező önkormányzati feladatok közül minden rendelkezésre álló eszközünkkel
ösztönöznünk kell egy bentlakásos idősek otthona kialakítását Szentgotthárdon.

IV. IDEGENFORGALOM, TURIZMUS, KULTÚRA, SPORT
IV/1. TURIZMUS FEJLESZTÉSE
Az elmúlt években számos előrelépés történt az idegenforgalom területén. Nagyon sok
befektetett munka és kötelezettségvállalás eredményeképpen városunk működésének egyik
legfontosabb pillérévé vált a turizmus. azonban jelenleg is több olyan új feladat és kihívás elé
néz Szentgotthárd, amelynek megoldásával foglalkoznunk kell az előbbre haladás érdekében.
A turizmus fejlesztésének egyik iránya a Fürdő szolgáltatásainak fejlesztése és
infrastrukturális megújítása mellett az alternatív kínálati oldal és szolgáltatások további
fejlesztésében, másrészt – és ezzel együtt – más vendégcsoportok megszólításában rejlik. A
Fürdő (és szálloda) működésével a fürdő/wellness/üzleti turizmus igényeit elégítjük ki, a
már megvalósult, felsorolt fejlesztések és a tervbe vett továbbiak a kulturális turizmus
alapjait biztosíthatja városunkban. A más típusú vendégkör (aktív turizmus, azaz vízi-,
kerékpáros- és bakancsos turisták, tanuló fiatalok - „osztálykirándulás-csomag” összeállítása
iskoláknak, stb.) megszólítása továbbra is feladat. Erős lába lesz turisztikai
elképzeléseinknek!
Az épülő multifunkciós sportcsarnok, a meglévő sportpályák, a műfüves labdarúgó pálya,
épülő kültéri fitnesz park alkalmas arra, hogy a sport területén is vendégeket csábítsunk
Szentgotthárdra – a sportcsarnok befejezésével újra kell gondolnunk és ki kell alakítanunk a
városi sportszolgáltatások koherens rendszerét.
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Minden adottsággal rendelkezünk ahhoz, hogy művészeti és sporttáboroknak adjunk otthont,
felnőtt és gyermek csoportok számára is. Az épülő Időutazó Múzeum bevonásával kiemelt
kampányt kell folytatnunk az iskolás korosztály elérésére, a meglévő osztálykirándulás
csomagunk kibővített kiajánlásával.
A vallási lelkülettel áthatott turizmus jelentősen erősödött az elmúlt időszakban, gondoljunk
itt – a meglévő épített örökségünk mellett - az országos Mária Úthoz való aktív
bekapcsolódásunkra, az 1Úton zarándoklatra és Brenner János közelmúltbeli Boldoggá
avatására. Feladatunk mindezek erősítése, a kapcsolódó infrastrukturális igények kiszolgálása
– együttműködve természetesen mindezekben az egyházzal. A Boldog Brenner János
Látogatóközpont és zarándokház kialakításán túl cél,
hogy a hozzánk érkező
zarándokokkal/turistákkal megismertessük a térség vallási, kulturális (ciszter örökség) és
természeti értékeit is.
Az Interaktív Időutazó Múzeum működtetése egy teljes mértékben új feladat elé állítja az
Önkormányzatot. Elindulásával egy olyan új szolgáltatás jön létre, amely ez idáig hiányként
mutatkozott meg – nem csupán a városban, hanem mondhatjuk: országosan is. Az üzemeltetés
ideális formája mellett mielőbb meg kell oldanunk, hogy a város turisztikai feladatainak
ellátását is ebbe az új, felújított és városközpontban lévő többfunkciós turisztikai központba
integráljuk.
A városmarketing kommunikációra a jövőben nagyobb hangsúlyt és kapacitásokat kell
fektetni, elsősorban turisztikai és befektetés ösztönzési vonalon. Az egyedülálló Időutazó
Múzeum és vele együtt természetesen a város hatékony reklámjára / népszerűsítésére, az
érdeklődés fenntartására és a célközönséghez való eljuttatására –a mindenkori
lehetőségeinkhez mérten - koncentrált erőket kell fordítanunk.
Meg kell azonban értenünk, hogy minden fejlesztés csak a természeti környezetünk
tiszteletben tartásával tud hosszútávon működő képes maradni!

IV/2. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
Önkormányzatunk a városi kulturális színtereket és szolgáltatásokat elsősorban saját
intézménye (Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum), saját vállalkozása (SZET KFT –
Csákányi László Filmszínház), illetve civil szervezetek (Pannon Kapu Kulturális Egyesület)
által biztosítja. A közművelődési élet szerves részét képezik természetesen a kulturális
tevékenységű civil szervezetek, a műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális
szervezetek, de jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az alapfokú
művészetoktatás résztvevőinek és az egyházaknak is.
A Könyvtár ellátja a feladatait, sőt, ezek a feladatok folyamatosan bővülnek. Feltétlenül
kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati felhívásokon való szorgos
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megjelenés. Ennek köszönhetően jelentős változások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt
időszakban a könyvtárban és a múzeumban. A Könyvtár szakmai munkája figyelemre méltó,
feladatunk ennek megőrzése a továbbiakban is. Emellett az intézményi fejlesztések
ösztönzése, a megkezdetett és kézzel is fogható eredményeket produkáló helytörténeti munka
segítése, illetve a könyvtár helyhiányának megoldása, akár a könyvtárudvar többfunkciós
térré történő fejlesztésével.
A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum az önkormányzati
működtetés alatt több jelentős előrelépést is tett, teljesen megújultak az emeleti kiállítótermek.
Feladatunk még a múzeum külső homlokzati felújítása, a légkondicionálás kiépítése, illetve a
múzeum szolgáltatásainak népszerűsítése.
Folytatni és támogatni kell a helyismereti együttműködést is, azon belül a helyi kulturális
örökség megmentését, feldolgozását, elérhetővé tételét. Az erre épülő fejlesztéseket (ezek
között a nagyokat is: a város történetét rendhagyó módon bemutató Időutazó Múzeum vagy
az „Élő ipari múzeum” projektet a kaszagyár területén) meg kell valósítsuk és
működtetésükről is gondoskodni kell
Felújításával az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont a Csákányi László
Filmszínház lett. A továbblépés lehetősége ott van, hogy a filmszínház megint egy olyan
többfunkciós, aktív közösségi és közművelődési térré váljon, mint amilyen 100 évvel ezelőtt
is volt: nem csak vetítésekre korlátozódott a funkciója, hanem egyéb rendezvényeket szintén
lebonyolítottak a falai között. Számítanunk kell arra, hogy a 2013-ban beszerzett
vetítéstechnika folyamatos használata miatt gyakrabban előfordulnak majd kisebb-nagyobb
meghibásodások. A vetítő vásznat cserélnünk kell, a mozi fűtéskorszerűsítése a műszaki
tervek már rendelkezésre álnak. Nem mondunk le arról sem, hogy az épület Rába felőli
oldalán egy izgalmas szabadtéri teret alakítsunk ki.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten a következő időszakban is fontos szerepet kell szánni a
kulturális programoknak. A Színház épülete, azon belül az irodai tevékenységre használt
helyiség nem maradéktalanul alkalmas a feladatok ellátására, főleg az ugyanitt ellátott
látogatóközponti funkcióval együtt. A TOP fenntartható turizmusfejlesztés pályázati projekt
keretében ugyanakkor egy olyan újabb tér jön létre az egykori ciszter udvarház felújításával,
amely azon túl, hogy a város turisztikai központja lesz, kiválthatja a színházi látogatóközponti
funkciót is. A szomszédos plébánia épületének és környezetének tervezett átalakítása során
lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a város közművelődését kiszolgáló és egy, jelenleg
hiányzó városi civil központ is helyet kaphasson itt.
Ma már kézzelfogható irány a nagyobb városi rendezvények vonatkozásában, hogy egy
másfajta szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel valósuljanak meg. Több új
kezdeményezés is létrejött az elmúlt években (Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl.
Kern-Koltai Napok, Szentgotthárdi Kolostorszínház, stb.), több új helyszín is bevonásra
került. Mindezt tovább kell vinni, fejleszteni és - a kulturális tartalmak érdemi csökkentése
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nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a feladatellátást. Ehhez kapcsolódóan a kolostorudvar
további lehetőségeket rejt magában – a hiányosságai ellenére is. Továbbra is feladat tehát,
támaszkodva az eddig elért eredményekre, a minőségi, változatos programok szervezése,
igényes marketinggel és arculathasználattal, a rendezvényi vonzásterület kiterjesztésével és a
városi rendezvényszervező szervezetek/szereplők „pókháló” elven történő bevonásával.
Gondolkodásunkat a kevesebb, de igényesebb programkínálat kell, hogy vezérelje.
Infrastrukturális téren legfontosabb teendő a színház épületének komplex felújítása, Feladat a
turisztikai központ funkció átköltöztetése az Időutazó Múzeum új városi turisztikai
központjába, a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása.
A kialakult országos szakmai kapcsolatokat és a település nemzetközi kapcsolatait
intenzívebben kell felhasználnunk a közművelődés területén is.

IV/3. HELYI SPORT ÉS SPORTTURIZMUS
Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot továbbra is az egészségmegőrzés és
betegségmegelőzés egyik legfontosabb eszközének tekinti, úgy a gyermek, mint a felnőtt
generációk esetében is. Ennek érdekében sportlétesítményeket tart fenn illetve biztosítja az
ezekhez való hozzáférést a szentgotthárdiak számára, illetve - lehetőségeihez mérten sporttámogatást biztosít a helyi sportegyesületek számára a versenysporthoz. Továbbá sport
és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében, akinek munkájával,
illetve a létesítmények (sportcsarnok, sportpálya, műfüves pálya, tekepálya) kedvezményes
biztosításával vagy esetenként anyagi hozzájárulással is támogatja a városi-, iskolai- sport-,
szabadidős- és egészségmegőrző rendezvények szervezését, lebonyolítását.
A sport mindemellett a helyi turizmus részévé vált, lehetőségeink ezen a területen is széles
kínálatot ölelnek át (műfüves pálya, tekepálya, wellness, vízi, öko és bakancsos, lovas,
kerékpáros, vadász, nagysporteseményekkel kapcsolatos – turizmus, edzőtáborok),
fejlesztésük és összehangolásuk az épülő multifunkciós sportcsarnok szolgáltatásaival a
következő időszak kiemelt feladata.
Annak ellenére, hogy a sportolásra sok lehetőséget kínál a város, e lehetőségekkel a
népességnek csak egy kisebb része él – folytatni kell a már elindított városi egészségmegőrző
programot, amelynek egyik része a prevenciós tevékenységek (életmódbeli, étkezési, lelki
tanácsadás, stb.) kiterjesztése (EFI), másik része a mozgást és a sportot népszerűsítő
események, kampányok, akciók, szabadidősport megmozdulások kezdeményezése, szervezése
(sportreferens, EFI, PKKE).
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V. PARTNERSÉGBEN A CIVIL SZERVEZETEKKEL
Szentgotthárd Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten támogatja a város közösségi,
szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, kulturális értékek
megteremtését és azok művelését, a hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló
helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. A város nyugodt,
kiegyensúlyozott működéséhez nélkülözhetetlen a jelenleg közel 60 aktív civil szervezet.
Szentgotthárd Város Önkormányzata tevékenysége alapértékének tekinti a civil szféra
bevonását az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásába, melyhez –
lehetőségeihez mérten - forrást is biztosít, illetve a Civil Koncepcióban már megfogalmazott
együttműködések támogatásával és civil referens alkalmazásával is segíti a partnerség
rendszerét.
A civilek munkája, közösségformáló ereje és a bennük rejlő kapacitások a következő
időszakban is a társadalmi együttműködés alappillérét kell, hogy képezzék.

VI. KÖZIGAZGATÁS
A közigazgatás tagolt rendben működik: a járási hivatal intézi a hatósági ügyeket valamint az
okmányirodai feladatokat, a gyámhatósági feladatokat. A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal intézi a hatáskörébe utalt hatósági ügyeket és kiszolgálja, működteti a
települési önkormányzati rendszert, ami magában foglalja az intézmények működtetését, az
önkormányzati társulás feladatait, Apátistvánfalva Község önkormányzatának ügyeit és a
nemzetiségi önkormányzatok működését is.
Tapasztalható, hogy a mindennapi munkában egyre fontosabbak, gyakoribbak a
településmenedzselési jellegű feladatok, amely folyamathoz a Hivatalnak – ahogy eddig is –
folyamatosan igazodni kell.
Az elektronikus ügyintézés megvalósításával még fontosabbá vált a tárgyi-, informatikai
feltételek folyamatos karbantartása és fejlesztése, illetve ehhez kapcsolódóan napirenden kell
tartani a Szentgotthárdi KÖH villamoshálózatának felújítását is.
Célkitűzés továbbra is, hogy olyan hivatalok, melyek egy járás számára fontosak, de helyben
nem elérhetők, legalább kirendeltség/ügyfélfogadás szintjén jelenjenek meg Szentgotthárdon.
Ilyen az ÁNTSZ vagy a közjegyzői munka – és sajnos ma már az építéshatóság is.
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VII. HELYI ADÓPOLITIKA CÉLKITŰZÉSEI
Szentgotthárd Város Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt,
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adók esetében az Önkormányzat az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy
meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi
forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

VIII. ÖSSZEGZÉS
A veszélyhelyzet feloldását követően a Társadalmi- és gazdasági programot a rendes
képviselő-testületi ülés napirendre tűzi. Kibővítve az Uniós és Kormányzati módosított
irányelvekkel, valamint képviselőtársaim akkor már ismert kiegészítéseivel.
Szentgotthárd, 2020. április 15.
Huszár Gábor
polgármester
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