Pályázati felhívás
Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének
rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi pályázati felhívást
teszi közzé:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a környezetbarát helyi termékek, helyben nyújtott
szolgáltatások és helyi hagyományok megőrzésére, népszerűsítésére és elismerésére 2012-ben
Zöld Szentgotthárd címet alapított.
2. A Cím egy évre vagy határozatlan időre adományozható annak a természetes személynek,
jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek, aki illetve amelyik
Szentgotthárdon fejti ki tevékenységét úgy, hogy itt állít elő olyan helyi árut illetve itt nyújt
olyan helyi szolgáltatást, amelynek előállítását, értékesítését, felhasználását illetve
szolgáltatását környezettudatos szemlélet jellemzi. A Cím adományozható továbbá annak a
szervezetnek, amelyik szentgotthárdi hagyományt ténylegesen ápol úgy, hogy a
hagyományt másokkal megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése érdekében másokat bevon a
hagyományőrzésbe. A Cím ezen kívül magának az előállított helyi árunak, helyi
szolgáltatásnak, helyi hagyománynak is adományozható.
3. A Cím kapcsán:
helyi áru: a Szentgotthárdon, a szentgotthárdi térségben honos vagy itt megtermelt
alapanyagból, hagyományos vagy a térségre jellemző technológiával, eljárással készült
nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy
kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék;
helyi hagyomány: a szentgotthárdi térség történelmi, kulturális öröksége, néprajzi
sajátossága;
helyi szolgáltatás: a Szentgotthárdon, a szentgotthárdi térségben honos vagy itt megtermelt
alapanyagot felhasználva vagy a hagyományos, illetve a térségre jellemző technológiával,
eljárással nyújtott szolgáltatás;
szentgotthárdi térség: Szentgotthárd, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek,
Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat,
Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.
4. A Címre pályázatot nyújthat be a Cím várományosa, azaz a helyi áru előállítója, a helyi
szolgáltatás nyújtója, a helyi hagyomány ápolója.
Pályázatot nyújthat be továbbá
- a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete vagy polgármestere,
- a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá
- bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek a székhelye a szentgotthárdi
térségben van,
ha helyi árut vagy annak előállítóját, helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját vagy helyi
hagyományt vagy annak ápolóját jelöli pályázatával a Címre.
5. Pályázni 2021. július 31-ig a 11. pontban található kötelező adatokat tartalmazó kérelem,
illetve javaslat
- Szentgotthárd Város Önkormányzatához (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) papír
alapon történő vagy
- Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali tárhelyére (hivatali kapujára; rövid neve:
SZTGONK, KRID-azonosító: 550022363) történő elektronikus
megküldésével lehet.

6. A pályázatokat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.
augusztusi ülésén bírálja el. A Cím viselésére feljogosító oklevél átadására önkormányzati
rendezvényen, ünnepélyes keretek között 2021 szeptemberében kerül sor.
7. A Címet elnyerő a Címet úgy használhatja, hogy annak képi megjelenítését (logó) a Címet
elnyert helyi árun, helyi szolgáltatáson vagy azok reklámkiadványain, tájékoztatóin
feltüntetheti, helyi hagyománynál említheti, nyomtatásban a helyi hagyomány említésekor
leírhatja, illetve a logót feltüntetheti.
8. A Címet elnyert feladata
a) a logó viselése illetve jól látható helyen való elhelyezése,
b) a helyi áru, helyi szolgáltatás színvonalának megőrzése,
c) a helyi áruhoz, helyi szolgáltatáshoz való folyamatos hozzáférés biztosítása,
d) az áru, a szolgáltatás helyi jellegének megtartása,
e) helyi hagyomány esetén annak ápolása, értékének megtartása.
9. A határozatlan időre adományozott Címet legkorábban négy év után Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálhatja. A testület a Címet visszavonhatja,
ha a Cím adományozásának feltételei már nem állnak fenn.
10. A kiadható Címek száma nincs korlátozva.
11. A Zöld Szentgotthárd Cím használatára jogosító engedély iránti kérelem, illetve javaslat
adattartalma:
11.1. Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi hagyomány megnevezése (a címkén szereplő
egyedi márkanév, az adott szolgáltatásnak a szolgáltató honlapján, kiadványaiban,
árlapján feltüntetett megnevezése, a hagyomány térségben használatos vagy ápolója által
használt, esetleg programfüzetekben feltüntetett megnevezése).
11.2. Termelő/cég/szolgáltató/hagyományőrző neve, címe vagy székhelye, elérhetősége
(telefon vagy e-mail cím, vagy pl. cégkapus elérhetőség), működési formája (őstermelő,
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, egyesület vagy egyéb).
11.3. Áru, szolgáltatás típusa (ipari termék, kézműipari termék, élelmiszer szolgáltatás, vagy
egyéb).
11.4. Egyéb különleges minősítései (pl. kiváló magyar élelmiszer, biotermék stb.), a
minősítő szervezet neve.
11.5. A Zöld Szentgotthárd cím odaítélését megalapozó ok (pl. felhasznált természetes
alapanyag, alkalmazott környezetkímélő technológia, újrahasznosíthatóság stb.).
11.6. Az előállítás, szolgáltatás nyújtása helyszínének pontos címe, annak megjelölése, hogy
hol lehet az áruhoz, szolgáltatáshoz hozzájutni.
11.7. Az áru, szolgáltatás, hagyomány múltja (hány éve állítják elő az árut, hány éve
nyújtják a szolgáltatást, hány éve foglalkoznak a hagyomány ápolásával).
11.8. Ha mást jelöl a címre, azt milyen minőségében teszi (képviselő-testület, polgármester,
képviselő, civil szervezet).
11.9. Kérelmező vagy jelölő neve (nem természetes személy esetén képviselőjének neve is),
valamint címe vagy székhelye.
11.10.Papír alapon érkező kérelem esetén a kérelmező/jelölő (vagy képviselőjének) eredeti
aláírása.

