
 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi munkáról, 

tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv kidolgozása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete immár nyolcadik éve tűzi külön előterjesztésben 

napirendre az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés vizsgálatát. Megállapíthatjuk, hogy a 

Civil Fórum 2005. március 21-i megalakulása óta a civil szervezetek lelkesedése, tenni akarása töretlen, egyre 

több ponton vonhatók be az önkormányzati, közösségi feladatokba. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2011. évi tevékenysége 

 

Működése hatodik évében a Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) megvalósította a maga 

elé kitűzött legfőbb célját, hiszen példás a városban civil szervezetek összefogása és érdekeik képviselete. 

Mindez a közgyűlések, baráti találkozók, fórumok, szekcióülések és az Önkormányzattal, Polgármesteri 

Hivatallal való kapcsolattartás alkalmával válik valóra. A városban működő civil szervezetek elismerik és 
igénylik a Civil Fórum munkáját. Tevékenységük szerteágazó, a kultúra közvetítésében, a környezetvédelemben, 

az egészségvédelemben épp úgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, az 

elesettek gyámolításában és folytatható lenne a sor az élet minden területére kiterjedően. A különféle 

szervezetekben tevékenykedők száma a város lakosságának mintegy harmada, közel háromezer fő. 

 

A Civil Fórum fontosnak tartja a civilek munkájának elismerését, így 2011-ben, az Európai Önkéntesség Évében 

az Önkormányzat anyagi támogatásával az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díjat alapított azzal a céllal, 

hogy hangsúlyozza városunkban a civil szervezetek társadalomban betöltött szerepét, valamint elismerését és 

megbecsülését fejezze ki azon civil szervezetek iránt, akik értéket teremtve, példaértékű önkéntes munkát 

végeznek. A Civil Alapból a díjhoz 30.000,- Ft pénzjutalom járt a díjazott részére, akik tevékenységük alapján 

méltán kapták az elismerést. Hiszen a díjazott, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub, 240 tagú egyesület – városunk 
egyik legnagyobb létszámú civil szervezete – munkája beépült a kisváros életébe. Tagjaik aktívan részt vesznek 

a város különböző rendezvényein. Védik a jelent és a jövő sem közömbös számukra gyermekeik és unokáik 

miatt. Az egyesületen belül működő „Arany minősítésű” Békefi Antal Népdalkör, valamint a Szirének trió 

megyei, regionális és országos fellépéseivel viszi el hírét Szentgotthárd városának. E két kultúrcsoport mellett 

helyi és kistérségi rendezvények szereplői még az egyesület asszonyaiból alakult Rozmaring Tánckör tagjai is. 

Az egyesületen belül működő kártya, sakk és teke klubhoz is egyre többen csatlakoznak. 

 

A szervezett működés a Civil Fórum 2011-ben folytatott tevékenységében is megnyilvánult (a részletes 

beszámoló a 4. mellékletben található): 

 

 Összegyűjtötte a civil szervezetek 2011. évi programjait, melyeket saját munkaterve összeállításánál is 

figyelembe vett. 
 Kampány az szja 1 %-nak felajánlására. 

 Eseménynaptár, munkaterv, megfogalmazott célok és igények előterjesztése a Képviselő-testület felé a 

márciusi ülésre, ami alapját képezte az önkormányzattal megkötött közös cselekvési tervnek. 

 Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, negyedévente egyeztető megbeszélések folynak a 

Polgármesteri Hivatal és a Civil Fórum vezetői között. 

 Megszervezte, hogy a tájékoztatások eljussanak a civil szervezetek részére, információ-gyűjtés és 

továbbítás a médiának. Adatgyűjtés és szolgáltatás az önkormányzat felé (a gyermekvédelem területén 

és a Fórum tagszervezeteinek egészségvédelmi tevékenysége kapcsán). 

 A Civil Fórum mint Önkéntes Pont májusban és augusztusban részt vett a Vas Megyei Önkéntes 

Centrum Önkéntes pontjainak hálózati találkozóin. 

 Partnertalálkozón vettek részt a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban cégekkel,  
vállalkozásokkal. 

 Tisztasági akció szervezésére tavasszal és ősszel is sor került. „Egy szervezet, egy osztály” immár 

hagyományosan a megmozdulás címe, mivel civil szervezetek diákokkal együtt szedtek szemetet a 

városban. A májusi szemétszedési akcióval a Civil Fórum egyben csatlakozott a Te Szedd! Önkéntesen 

a tiszta Magyarországért elnevezésű országos akcióhoz is. 



 Évi két alkalommal K.É.K. (Közös Érdekek Kerekasztala) szervezése. Az I. KÉK fórum május 12-én 

volt Intézmények és Civil Szervezetek eszmecseréje címen. A II. KÉK Fórum október 25-én volt, címe: 

„Egy évvel a választások után” - Az Önkormányzat és a civil szervezetek eszmecseréje a hatékony 

együttműködés érdekében. 

 A Civil Fórum a Polgármesteri Hivatalon keresztül az Önkormányzat támogatásával 2011-ben is 

működtette a Civil Irodát, amit a civil szervezetek rendszeresen használnak. Közmunkaprogram 

keretében az önkormányzat biztosított 1 fő 8 órás munkatársat, aki nagyban segítette a Civil Fórum 

tevékenységét. Részt vett a programok szervezésében, segítette a tagszervezetek adminisztrációját, 

pályázatok elszámolását, dokumentálta az eseményeket. 
 Folytatódott a „Fogjunk össze” NCA program, melynek keretében képzések, a Civil Iroda berendezése 

és felszerelése valósult meg. 

 2011-ben már az önkormányzat civil szervezettel közös pályázatokat is benyújtott. 

 

A civil összefogást erősítették a Civil Fórum által megvalósított rendezvények is: 

 Civil Nap megszervezése, mely a város májusfájának április 30-i felállításával kezdődött. Immár 

másodszor kötöttek a civil szervezetek üzenetet tartalmazó szalagot a fára. Május 1-jén került sor az 

„Európai étkek főzőversenyére”, a színpadon pedig civil szervezetek énekkarai és tánccsoportjai 

szolgáltatták a kulturális műsort. 

 A Kistérségi Forgatag – májusfa kitáncolással, a kistérség kulturális csoportjainak műsorával júniusban 

valósult meg – Alsószölnök volt a kiemelt település. 
  A CISZEBAT (Civil Szervezetek Baráti Találkozója) XI. megrendezésére novemberben került sor. A 

Civil Világ sorozatban bemutatkozott a Rábafüzesért Egyesület. Egészségügyi előadást tartott Dr. 

Márkuly Éva főorvos. Átadásra került az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj, amit a 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület vehetett át. Fellépett a Napfény duó, és volt Civil Koccintó is 

kötetlen beszélgetéssel. 

 

A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

Sok önkormányzati feladatot a civil szervezetek tudnak a leghatékonyabban ellátni. Az Önkormányzat anyagi 

támogatása mellett ilyenek voltak 2011-ben (is) a következők:  

- a kulturális és idegenforgalmi feladatok (Pannon Kapu Kulturális Egyesület),  
- a gyepmesteri feladatok ellátása (Kutyabarátok Egyesülete), 

- a diáksport feladatok (Városi Diáksport Egyesület), 

- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása (Horgász Egyesület), 

- a városrészi klubok fenntartása (Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülete), 

- a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása (Máriaújfaluért Egyesület, Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui SE, Zsidai 

ÖTE). 

 

Mindezen feladatok ellátására az említett szervezetekkel támogatási illetve megbízási szerződést kötött az 

Önkormányzat, s ezt tervezi a következő időszakra vonatkozóan is. 
 

A 2011. évi Civil és városrészi alap 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 274/2010. számú határozatával „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet (a továbbiakban: Alap) hozott létre a Képviselő-testület öt képviselő 

tagjának, valamint Szentgotthárd város alpolgármestere tiszteletdíjának, illetve Szentgotthárd város 

polgármestere költségátalányának egy részéről történő lemondása eredményeként céltartalékba helyezett 

összegből. A 304/2010. sz. határozatával és a 97/2011. számú határozatával a módosításokkal együtt elfogadta 

az Alap felosztásáról szóló Szabályzatot is, melynek értelmében az Alapba összegyűlt összegek odaítélése előtt a 

Képviselő-testület kikérte a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményét. 

 
A 2011. évi Civil Alap összesen 4.896.867 Ft volt (felajánlott tiszteletdíjak + városi újság bevétele). Az Alapból 

a 2012. januári ülésig bezárólag 4.690.965,- Ft odaítéléséről döntött a Képviselő-testület (a civil szervezetek 

részére 2.955.238,- Ft, a városi újság részére 1.735.727,- Ft). Így az Alapban maradt 205.902,- Ft, amit a 

Képviselő-testület áttett az idei költségvetésben elfogadott 2012. évi Civil Alaphoz, és ezen átkerült összegeknek 

a felhasználásáról a következő, áprilisi ülésén dönt. 

 



A 2011. évi Civil és városrészi Alapból odaítélt támogatásokat az 5. mellékletben részletezzük. 

 

Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről 

 

Az önkormányzat partnerként kezeli a Civil Fórumot, a képviselő-testület minden évben foglalkozik a civil 

szervezetek és az önkormányzat kapcsolatával, és 2011-ben is megkötésére került a közös éves cselekvési 

programterv, amelyben kitűzött célok megvalósultak. 

 

2011-ben képviselői felajánlásból Civil és városrészi alapot hozott létre a Képviselő-testület. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011-ben is a következőket tette: 

- a korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott; 

- a Polgármesteri Hivatalban korábban a civil szervezetek hathatós együttműködésével kialakított irodát 

biztosította a civilek számára - a Polgármesteri Hivatal állja a Civil Iroda fűtés- és világítási költségét; 

- a közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz (a Hársas-tó tógondnoki 

teendőinek biztosításához a Horgász Egyesület részére 2 fő, továbbá az adminisztrációs feladatok ellátására a 

Civil Fórum részére 1 fő) közfoglalkoztatottat biztosított; 

- továbbra is ingyenesen a Civil Fórum rendelkezésére bocsátott egy laptopot; 

- továbbra is külön rovatot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” címen, ahol minden 

fontos információ megtalálható volt a szentgotthárdi civil szféráról; 
- negyedévente konzultációkat tartott a Civil Fórum vezetői és a Polgármesteri Hivatal illetékesei részére, ahol 

minden, az együttműködés szempontjából fontos kérdést megvitathattak. 

 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum 2012. évi közös cselekvési programterve 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította 2012. évi munkatervét és cselekvési tervét. A munkaterv 

(7. melléklet) szövegesen tartalmazza a fórum által szervezett programokat, a programterv (8. 

melléklet) részletes programjaik felsorolása. A cselekvési terv (9. melléklet) összeállításának kettős 

célja volt: egyrészt az önkormányzattal kötendő Cselekvési tervhez nyújt információt, másrész 

összehangolja a civil szervezetek ez évi programjait. 

 

Az 1. mellékletben olvasható közös éves cselekvési programtervet a 2011-ből átvett, 2012-ben is 

aktuális feladatokat, valamint a Civil Fórum javaslatait figyelembe véve állítottuk össze. 

 

A SZCIF és tagszervezetei igénylik a korábban már biztosított előnyök fenntartását – honlapon való 

információk megjelentetését, civil iroda biztosítását, civil referens működését. Ezeket tehát továbbra is 

szerepeltetni kívánjuk a közös cselekvési tervben. Továbbra is javasolt a negyedéves egyeztetés a 

Civil Fórum (elnöke, titkára, civil iroda munkatársa) és a Polgármesteri Hivatal (jegyző, civil referens, 

Jogi és Koordinációs Iroda vezetője) között. A Polgármesteri Hivatal továbbra is térítésmentesen nyújt 

segítséget a pályázatokhoz szükséges fénymásolásban és laptop biztosításában. 

 

Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szélesebb rétegeit, 

illetve kifejezetten a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket, beszámolókat, rendelet-tervezeteket, 

és azokról véleményt nyilvánítson. Ennek kapcsán a képviselő-testületi anyag kiküldésével egy időben 

a Civil Fórum is megkapja e-mail-ben, illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns 

anyagokat. 

 



Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által történő ellátása. A 

városrészek közterületeinek rendben tartása, valamint a városrészi klubok működtetése is évről-évre 

feladata – és továbbra is az lehet minél több városrészen – az ott működő civil szervezeteknek. A 

Hársas-tó fenntartása és a gyepmesteri feladatok továbbra is részét képeznék a cselekvési tervnek. A 

kulturális, idegenforgalmi és ifjúsági feladataink ellátását továbbra is a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettől várjuk. 

 

Továbbra is javasolt évente két egynapos tisztasági akció megszervezése (egy tavasszal, egy ősszel), 

a civil szervezetek (és az iskolák) bevonásával. 

 

Fontosak a közösség-összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a tavalyihoz 

hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Civil Nap, Kistérségi Forgatag, KÉK, CISZEBAT). A Civil 

Naphoz kapcsolódva, azt egy nappal megelőzően kerülne sor a város illetve a városi civil szervezetek 

májusfájának felállítására. 

 

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is eddig elsősorban intézményeinkre és a civil szervezetekre 

támaszkodtunk, hiszen így kerülhetnek igazán nagyobb számban kapcsolatba városaink lakosai 

egymással, alakulhatnak ki barátságok, cserekapcsolatok. Ezzel kapcsolatban azonban konkrét 

programokat nem szerepeltetünk az idei civil tervek között sem. 

 

Szerepel viszont a tervek között nyári napközis táborok civilek általi megszervezése, amire 

tapasztalataink szerint igen nagy igény van. Amennyiben a civilek ehhez önkormányzati anyagi 

támogatást igényelnek, úgy az önkormányzati Civil Alapunkhoz nyújthatnak be kérelmet. Kiindulva 

azonban abból, hogy a nyári napközis táborok megszervezésének támogatása nem kizárólag 

pénzügyi hozzájárulással lehetséges, így az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon és 

intézményein keresztül bizonyos koordinációs feladatok felvállalásával is segítséget adhat, 

amennyiben valamely civil szervezet úgy dönt, hogy önköltséges nyári napközis tábort szervez. 

 

A közfoglalkoztatás keretében a Civil Fórum számára a Civil Irodában és a Hársas-tó fenntartói 

feladatait ellátó Horgász Egyesületnél idén is biztosítunk közfoglalkoztatott munkatársat. 

 

Új elem a cselekvési programtervben a nemzedékek közötti szolidaritás éve apropóján a 

„Nyárköszöntő Juniális, avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja", amit a civilek eddig is minden 

évben megrendeztek, de eddig nem emeltük az éves programtervbe. 

 

Új elem az is, hogy az eddig diákoknak szóló egészségnevelési vetélkedő idén generációs egészségügyi 

vetélkedővé válik, ami szintén szerepel a közös cselekvési tervben. 

 

A Civil Fórum elnöksége kérésére idén először készített és a civil szervezetek számára előzetesen 

megküldött a Polgármesteri Hivatal egy feladatlistát, mely feladatokat az önkormányzat kiajánlaná a 

civil szervezeteknek. (A lista a 6. mellékletben található.) A feladat kiajánlásra a Nyugdíjas 

Pedagógusok és Barátaik Egyesülete és a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 



reagált, valamint a Civil Fórum és a Polgármesteri Hivatal között lezajlott első negyedéves 

megbeszélésen a Civil Fórummal is egyeztetésre került a lista. 

A Nyugdíjas Pedagógusok többek között teremőri feladatokat is ellátnának pl. kiállítások alkalmával, 

de időseket is látogatnak, valamint vállalták, hogy rendezvényeikről tudósítást küldenek a 

Polgármesteri Hivatalba. Kiemelendő a vállalásaik közül az a tizenegy éves gyakorlatuk is, hogy 

patronálják a SZOI Arany iskolája sajátos nevelési igényű, eltérő tantervű oktatásban résztvevő 

tanulókat, illetve korrepetálást is vállalnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felkésésére. 

A jakabházi egyesület leveléből pedig kiemelném, hogy szívesen részt vennének a Kihívás Napja 

rendezésében, lebonyolításában, illetve továbbra is felvállalnak olyan feladatokat, mint a városrészi 

klub működtetése, közterületi kaszálás, szemétszedés. 

 

2012. évi Civil Alap 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében Civil Alap megjelöléssel egy 

olyan pénzügyi keretet hoztunk létre, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére 

nyújtható támogatás, de a támogatás a településrészeken jelentkező feladatok elvégzésének 

finanszírozását is szolgálhatja (a művelődési házak üzemeltetésére, a városrészi kaszálásra és a 

Hársas-tó tógondnoki feladataira külön összeg szolgál a költségvetésünkben). Az Alapból támogatás 

nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet 

sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 

 

Mivel a 2011. évi Civil és városrészi alapra vonatkozó szabályzat csak a képviselői tiszteletdíjak 

felajánlásából létrejött tavalyi összegre szólt, ezért most el kell fogadnunk egy új, de a régivel 

lényegében megegyező tartalmú szabályzatot (2. melléklet) 

 

A Civil Fórum elnökségének volt egy olyan kérése, hogy megkönnyítendő a Civil Alapból való 

igénylést, készítsen a Polgármesteri Hivatal egy adatlapot, amin szerepeltethető az összes szükséges 

adat. Ez még a 2011. évi Alap utolsó elosztása kapcsán el is készült. Ennek aktualizált tartalmú 

változata található a 3. mellékletben. 

 

Törvényi változások 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 2012. január 1-jétől több változást is hozott a civil szervezetek jogi szabályozásában, 

melyek közül az alábbiakban kiemeljük a legfontosabbakat: 

 

- A törvény 28. § (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetéről köteles beszámolót készíteni. 

- A 29. § (3) bekezdése értelmében a civil szervezet köteles a beszámolójával együtt közhasznúsági mellékletet 
is készíteni. 

- A 30. § (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik 

hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. 

- 2012. január 1-jétől már csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a törvény 30. § 

szerint letétbe helyezte beszámolóját. 



 

Ennek megfelelően 2012-ben már némileg új tartalmú támogatási szerződéseket kötünk a civil szervezetekkel. A 

megállapodásban ugyanis immár a fenti feltétel is szerepel mint aminek nem teljesítése visszafizetési 

kötelezettséggel jár, illetve a beszámoló letétbe helyezése 2012. május 31-től már a kérelem elbírálásának is a 

feltétele. Ezt a Civil Alap szabályzatában is leírtuk. 

 

Fontos változás még, hogy szigorodtak a közhasznú fokozat megszerzésének a feltételei, viszont a jelenleg már 

közhasznú szervezeteknek ezeket a feltételeket csak 2014. május 31-ig kell teljesíteniük. A továbbiakban új 

közszolgáltatási szerződést állami, közigazgatási, költségvetési szerv csak közhasznú szervezettel köthet. 

 

 

Az előterjesztés végén a Civil Fórum leveléből idéznék: 

 
„A városban a civil szervezetek összefogásában óriási segítséget jelent, hogy a  város vezetése felismerte, hogy 

nehéz gazdasági és politikai helyzetben nagy szükség van a civil szervezetek aktív tevékenységére. A civilek 

alkalmasak arra, hogy keretet adjanak a közösségek, csoportok véleményének, azokat ütköztessék, az érdekeket 

képviseljék és lobbizzanak azok megvalósításáért. Tudjuk, hogy elégedettek nem lehetünk, még rengeteg a 

tennivaló, a programokhoz, fejlődéshez anyagi források szükségesek és sok lelkes, tettre kész, céljai 

megvalósítására elhívatottságot érző önkéntes és az önkéntesek munkáját megbecsülő és elismerő társadalom.” 

 

A  Civil Fórum elnöksége számít az Önkormányzat együttműködésére, a partneri viszony fenntartására, a 

programok megvalósításhoz szükséges támogatások biztosítására.  

 

Ezúton is szeretném megköszönni a Szentgotthárdi Civil Fórum és a Fórumot alkotó civil szervezetek egész éves 
együttműködését és jelen előterjesztés elkészítésében való segítségüket! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a civil szervezetek 

együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2011. évi munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésre: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil 
Fórum 2012. május 1-jétől 2013. április 30-ig szóló közös cselekvési programtervét az 1. melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Civil Alap 2. mellékletben foglalt 

szabályzatát elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

  civil szervezetek vezetői 

  településrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. mellékletben található Támogatásigénylő lap 

tartalmát jóváhagyja a Civil Alapból való igénylés feltételeként azzal, hogy a rajta található tájékoztató 

szöveget elbírálási időszakonként aktualizálni kell. 

 

Határidő azonnal 

Felelős:  Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 
 



Szentgotthárd, 2012. március 20. 

 

  

                                                 Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                                        Jegyző 



1. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 

közös éves cselekvési programterve 

 

egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., a továbbiakban: 

Önkormányzat) – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester, 

másrészről a 
Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban: Fórum) – képviseletében 

eljár: Cziráky László elnök 

között 2005. december 21-én megkötött együttműködési megállapodás hatályban tartása mellett a felek az alábbi 

éves cselekvési programtervet fogadják el, melyben az egymás közötti együttműködést szabályozzák a 

következő területeken, az egyes területeknél részletezett tartalommal: 

 

1./ A kapcsolattartás formája: 

 

- A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással – ennek jegyében: 

 

-- A Polgármesteri Hivatal és a Fórum képviselői háromhavonta megbeszélést tartanak, melyen a 

jelen cselekvési programterv egyes pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat 

átbeszélik, a megoldási lehetőségeket közösen keresik. 

 

-- Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján a Fórum részére a civil szervezetek 

hatékonyabb működése érdekében a Civil Iroda céljára kialakított helyiség használatát 

ingyenesen biztosítja, a működéshez szükséges rezsiköltségeket (fűtés, áram) nem számolja 

fel. A Fórum ennek fejében továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil szervezetek közötti 

kapcsolattartást és az információ áramoltatását. 

 

-- Az Önkormányzat a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot visszavonásig használatra továbbra is 

biztosít a Fórum részére. 

 

-- A Fórum és tagszervezetei pályázataikat térítésmentesen kinyomtattathatják, fénymásoltathatják a 

pályázathoz szükséges mennyiségben a Polgármesteri Hivatalban. 

 

-- A Polgármesteri Hivatal az internetes oldalán (hivatal.szentgotthard.hu) kialakított „Civilek és az 

Önkormányzat” c. rovatot továbbra is fenntartja a kialakított tartalommal, azt folyamatosan 

bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója közzétételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Szép Renáta civil referens 

 



- Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös pályázatokon 

induljon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök 

   Tieger Gábor pályázati ügyintéző 

 

2./ Civilek és a közéleti kérdések 

 

- A Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott 

feltüntetett tervezett témakörökhöz előzetes javaslatokat ad, témákat vet fel, koncepcionális 

kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges 

anyagot elektronikus formában megkapja. 

 

Határidő: havonta  

Felelős: Cziráky László elnök 

  Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző 

   Szép Renáta civil referens 

 

3./ Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

- Városrészeken közterületek kaszálása a Jakabházi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület, a 

Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Rábafüzesért Egyesület, a Rábatótfalui 

Sportegyesület és a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével, illetve amennyiben 

valamely városrészen újabb civil szervezet jelentkezik a feladat ellátására, úgy e civil szervezet 

közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

- Város egyéb területein közterületek kaszálása, gondozása 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  egyesületek elnökei, 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője 

 

- A Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása a Szentgotthárdi Horgász Egyesület közreműködésével, 

az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület elnöke 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 



  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője 

 

- Gyepmesteri feladatok ellátása a Kutyabarátok Egyesülete közreműködésével, az Önkormányzat 

anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky Zoltán, a Kutyabarátok Egyesületének elnöke 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Molnár Márta, állattartással kapcsolatos ügyintéző 

 

- Szentgotthárd kulturális, idegenforgalmi és ifjúsági feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület által, az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

  Domiter Judit művelődési ügyintéző 

  Fekete Tamás, a Műszaki Iroda vezetője 

 

- A városrészi klubok fenntartása a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, a Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülete és a Rábafüzesért Egyesület közreműködésével, az Önkormányzat anyagi 

támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  egyesületek elnökei 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

- Közfoglalkoztatás keretében – jogi lehetőség illetve igény esetén – közfoglalkoztatott személy 

biztosítása civil szervezetek részére. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

  Mihalecz Marietta szociálpolitikai ügyintéző 

 

4./ A környezetvédelem és település-tisztaság 

 



- A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése, a Heiligenkreuz mellé tervezett 

hulladékégető elleni tiltakozás folytatása a Fórum Környezetvédelmi Szekciója által, az 

Önkormányzat erkölcsi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök,  

   Soós Zoltán Pronas elnök 

   Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok 

 

- „Egy szervezet – egy osztály” – tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil szervezetek részvételével, 

az Önkormányzat eszköz-támogatásával. 

 

Határidő: 2012. október 22. és 2013. április 30. 

Felelős:  Cziráky László elnök 

 Fekete Tamás, a Műszaki Iroda vezetője 

 

5./ A város kulturális életének színesítése 

 

- Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2012. május 1. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

- Májusfa kitáncolással egybekötött VII. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a 

Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával. 

 

Határidő: 2012. június 16. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

- „Nyárköszöntő Juniális, avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja" megszervezése. 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

- Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

6./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás 

 

- Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezése két alkalommal, az Önkormányzat képviselőinek 

részvételével. 

 

Határidő: 2012. június 30. és 2012. december 31. 



Felelős: Cziráky László elnök 

önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése 

 

- Nyári napközis jellegű táborok szervezése a Fórum tagszervezetei által. Amennyiben ehhez az Önkormányzat 

anyagi támogatását igénylik, úgy a konkrét adatokat (időpont, létszám, korösszetétel, költségvetés-tervezet) 

tartalmazó kérelmet 2011. június 8-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatalba. 

Határidő: táborok megrendezésére: 2012. július 1-augusztus 31. 
  előterjesztéshez kérelem beadására: 2012. június 8. 

Felelős:  szervező egyesületek elnökei 

 előterjesztésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

8./ A szociális ellátások és az egészségvédelem 
 

- Egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok, „Városi Egészségnap” és „Generációs egészségügyi 

vetélkedő” szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése, Drog prevenció és Elsősegély ügyelet a Hopplá 
fesztiválon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Civil Fórum Egészségügyi Szekciója 

 

Jelen cselekvési programterv 2012. május 1-jétől 2013. április 30-ig szól. 

 

Szentgotthárd, 2012. április … 

 
Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviseletében képviseletében 

Cziráky László elnök   Huszár Gábor polgármester 



2. melléklet 

 

Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetése Civil 

Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás. A támogatás a településrészeken jelentkező 

önkormányzati feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására 

csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 
támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja fel. A 

felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az előterjesztést elkészíteni 

és a testületi döntést meghozni. 
 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

honlapján a „Civilek és az Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 

Támogatásigénylő lap kitöltésével és határidőre a Hivatalba juttatásával. 

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 

Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a 

beszámoló letétbe helyezését minden esetben igazolni kell.  

 

5.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 

hiányáról szóló nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése 

szerinti érintettségről. 

 

6.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a településrészen bejegyzett és 

ott tevékenykedő civil szervezet vagy a településrészi önkormányzat kérhet támogatást. 

 

7.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen működő civil 

szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

8.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező kérelmeket a 
Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni kell. A Fórumnak a véleményét 

úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő 

Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal). Amennyiben a Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől 

még előterjeszthető és elbírálható. 

 

9.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A Fórum kérelmét a 

Fórum nem véleményezi. 

 

10.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő felosztható összegről. 

 

11.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az Önkormányzat és a 

Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel. 
 

12.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2012. áprilisi, 

júniusi, szeptemberi és a decemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő időpontokig beérkező 

kérelmeket lehet vizsgálni: április 6., június 11., szeptember 10., december 3. Minden beadott kérelemmel 

foglalkozni kell az Alap kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 

véleményét. 

 

13.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 



14.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a támogatási 

szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket 

nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, a Pénzügyi Irodával együtt 

értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 

 

15.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra 

fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles igazolni. 

Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig a támogatott szervezet nem számol el a 

felhasználásról, akkor a támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles 
visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe 

helyezési kötelezettségének törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró 

összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni. 

 

16.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll fenn, illetve ha 

ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az ott meghatározott határidőben nem 
kezdeményezte, 

e) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját határidőben nem 

helyezte letétbe. 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a …/2012. számú határozatában fogadta el 2012. 

március 29-én. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 29. Huszár Gábor 

  polgármester 



3. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 

a 2012. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

1.) A civil szervezet adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátása 

□ Építés/felújítás   □ Sportfeladat ellátás 

□ Egészségügyi feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

□ Egyéb …………………………………………………………………………………… 

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………….. 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□  Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

□   Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

□   Végzés bírósági bejegyzésről 

□   Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 
 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 

 

- a program tervezett összköltsége:  ………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  ………………… 

- a program költségvetése részletesen: 

  
 Tervezett bevétel / forrás   Tervezett kiadás / költség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 összesen: összesen: 

 

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma:  ……… fő 

 

7.) Egyéb közlendő: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. év ………….. hó … nap 
 ……………………………. 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 25-i ülésén bírálja el, a kérelmek benyújtásának határideje 

2012. április 06. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a 

Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap 

felosztásáról) 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


4. melléklet 

 

Eseménynaptár 2011.  

                          „2011. Az önkéntesség európai éve” 

 

2011. február 10. Híranyag küldése a Gotthárdi Körkép havilap szerkesztőségébe: 

                                   Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, 

                                   az adó 1%-ának felajánlására 

   Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 
 

2011. február 25. Baráti beszélgetés Vasváron 

   Téma: A Szentgotthárdi Civil Fórum bemutatása 

   Résztvevők: Cziráky László SZCIF elnök 

             Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

2011. március 1. Elnökségi ülés 

   Napirend:  

                                        1./ Új munkatárs Bodáné Németh Csilla beiktatása, munkakörével 

             kapcsolatos feladatok, elvárások megbeszélése 

    Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök  
  Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

        2./ Közgyűlés előkészítése 

    Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

       Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

        3./ Anyaggyűjtés az Önkormányzattal való együttműködéshez 

                   4./ Egyéb aktualitások (segítségnyújtás pályázat benyújtásához) 

 

2011. március 2. Civil szervezetek munkaterveinek begyűjtése 

   Felelős: Bodáné Németh Csilla SZCIF munkatárs 

   Egyeztető megbeszélés a Polgármesteri Hivatallal 

   Résztvevők: Cziráky László SZCIF elnök 
     Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

     Bodáné Csilla SZCIF munkatárs 

 

2011. március 3. Megbeszélés új civil munkatárs felvétele céljából ( Bodáné elküldése) 

 

2011.március 4. Adatgyűjtés a gyermekvédelmi anyaghoz 

   Felelős: Pappné Mikos Beáta Eü. szekció vezetője  

 

2011. március 21 Aktuális feladatok megbeszélése Károly Andreával, 

a Kulturális szekció vezetőjével 

Napirenden: Civil Nap, Kistérségi Forgatag 

                                    Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 
 

2011. március 22. Új munkatárs ( Horváth Eszter) beiktatása, feladatainak megismertetése 

    ~ SZCIF felépítése 

    ~ SZCIF-hez tartozó civil szervezetek nyilvántartása, 

       elérhetőségük 

    ~ Aktuális események előkészítése, teendők megbeszélése 

   Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök  

2011. április 6.            SZCIF Közgyűlés 

   Helyszín: SZCIF iroda 

   Levezető elnök: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

   Napirend: 1. / Beszámoló a 2010 évi működésről 
     Költségvetési zárszámadás elfogadása 

      Ea: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár  

         2./   SZCIF 2011. évi munkatervének elfogadása 

      Ea: Cziráky László SZCIF elnök 

         3./   Személyügyi kérdések-Választás 

      Ea: Jelölő Biztottság 



         4./   Egyebek ( előttünk álló időszak feladatai) 

 

2011.  április 9.  Híranyag a médiák felé 

 

2011. április 30. Város májusfájának felállítása Civil szervezetek bevonásával 

   Program: 1./ Köszöntő: „2011. Az Önkéntesség Európai Éve” 

        2./ Tavaszköszöntő dallal- verssel 

                    Közreműködők: Szirének Trió + Lurkók Társulata 

        3./ „ Civilek üzenetei” Szalagkötési ceremónia 
        4./ Város májusfájának felállítása 

   Helyszín: Városkapu környéke 

   Résztvevők száma: kb. 100 fő 

 

2011. május 1.  Civilek Napja megszervezése 

   Program: 1./ 13 órától „Európai étkek” főzőversenye  

    2./ 16 órától  Kulturális szórakoztató műsor 

        3./ 18 órakor Eredményhirdetés: „2011. Civil Fakanál Díj”  

                                                         és Emléklapok átadása 

   Helyszín: Színháztér 

   A főzőversenyben résztvevő szervezetek: 
1. Polgárőr Egyesület 

2. „Harmónia” Egészségvédő Kör 

3. Galagonya Szív Klub 

4. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

5. Természetjárók Baráti Köre 

6. Szentgotthárd Énekegyesület 

7. PRONAS 

8. Fotóklub 

9. SZEMLE 

                                                          

2011. május 2.  Elnökségi ülés 
Helyszín: Civil Iroda 

Napirend:  

     1./ Aktuális feladatok megbeszélése 

 ~Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai 

                                        Meghívó elkészítése ( Csörnyi Zoltánné)        

       Meghívottak listája ( Kardosné Kovács Márta) 

                  Meghívók sokszorosítása, kézbesítése  

          ( Horváth Eszter)     

       Májusfa kidöntése   ( Cziráky László) 

      

    Kulturális csoportok felkérése 

Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök                           
              Horváth Eszter SZCIF munkatárs 

    Kulturális műsor összeállítása, levezetése 

      Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök  

Kistérségi Forgatag megnyitására kistérségi polgármester  

felkérése Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

Egyeztetés  Monek Zsolt Alsószölnöki polgármesterrel,  

valamint a fellépő kulturális csoportokkal 

  Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

    Vendégek fogadása 

  Felelős: Civil szervezetek önkéntesei 
 Szereplők vendéglátása 

Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

            Horváth Eszter SZCIF munkatárs 

    Emléklapok összeállítása, átadása 

      Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

           KÉK szervezési munkálatai 



         Meghívó összeállítása( Csörnyi Zoltánné) 

         Meghívó sokszorosítása, kézbesítése 

                                                                                      terem igénylése ( Horváth Eszter) 

 

2011. május 12. 10.00-13.00 Szombathely, Körmendi út 2. (Szombathelyi "SOTER" Evangélikus 

Egyesület székhelyén Vas Megyei Önkéntes Centrum Önkéntes pontjainak első 

hálózati találkozója. 

 Résztvettek: SZCIF titkára Kardosné Kovács Márta  és Horváth                   Eszter 

SZCIF munkatárs  
 

                                    KÉK avagy Közös Érdekek Kerek-asztala a Refektóriumban 

   Témája: Intézmények és Civil Szervezetek eszmecseréje 

   Meghívottak: Intézményvezetők és Civil Szervezetek képviselői 

   Meghívott előadó: Gregersen Labossa György 

   Moderátor:   Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

2011. május 13. Híranyag a médiák felé 

 

2011. május 20. „Egy szervezet- egy osztály” tavaszi szemétszedési akció lebonyolítása 

   mellyel csatlakoztunk a Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
   elnevezésű országos akcióhoz is. 

    Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

      Horváth Eszter SZCIF munkatárs 

 

2011. május 23. Anyagküldés a Polgármesteri Hivatal kérésére Bauer Gabriella részére   

 a SZCIF 2010 évi egészségvédelmi tevékenységéről a testületi ülés 

   előterjesztéséhez 

    Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

2011. június 3. VI. Kistérségi Forgatag lebonyolítása 

   Helyszín: Városkapu és a Színháztér 

   Program: 
    1../ Májusfa kitáncolása 

    2./  Kulturális csoportok felvonulása a városkaputól a Színházig 

    3./  Megnyitó: Monek Zsolt Alsószölnök polgármestere        

    4./  Kulturális csoportok szórakoztató műsora 

          Kiemelt kistérség: Alsószölnök 

          Meghívott vendégszereplők: 

     Alsószölnöki Óvodások csoportja 

     SZOI Arany J. Iskola német nemzetiségi alsótag. 

     SZOI Széchenyi Isk német nemzetiségi felsőtag.  

     Magyarlaki Asszonykórus 

     Rozmaring Tánckör 

     Mesterházi Károly népdalénekes és unokái ( Csikvánd) 
     Bozzay Gyuláné népdalénekes ( Pecöl) 

     Margaréta Asszonykórus ( Pecöl) 

     Rábatótfalu Tánccsoportja 

     Alsószölnöki német Asszonykórus 

     Farkasfai „Tinik” tánccsoportja 

     Dömötörné Biczók Judit énekes 

    A műsor közben a fellépő csoportok szereplésükért 

    Emléklapot kaptak és szendvicset, italt fogyaszthattak.  

   Résztvevők száma : 140 fellépő és kb. 100 néző. 

2011. június 6. Híranyag a médiák felé 

 
2011. június 15. Elnökségi ülés 

   Napirend:  A Civil Alap igénylésére beérkezett pályázatok  

                                                     véleményezése 

2011. június 21. A Civil iroda és raktár rendbetétele 

         Felelős: Horváth Eszter SZCIF munkatárs  



2011.  augusztus 18.   10.00-13.00 Vas Megyei Önkéntes Pontok 2. találkozója 

Martineum Felnőttképző Akadémia (Szombathely, Karmelita u. 1.) 

Résztvettek: SZCIF titkára Kardosnné Kovács Márta  és Horváth                   Eszter 

SZCIF munkatárs  

2011. júl-aug.-szept.   Híranyag a médiák felé 

 

2011. szeptember 21. Elnökségi ülés 

   Helyszín: Civil Iroda 

Napirend: CISZEBAT , KÉK és őszi tisztasági akció előkészületei 
   ~ Meghívók összeállítása, orvos felkérése  

                                       Felelős: Csörnyi Zoltánné  SZCIF alelnök 

   ~ Meghívók kézbesítése, bemutatkozó civil szervezet pontosítása 

                                      technika megrendelése 

   Felelős: Horváth Eszter  SZCIF  munkatárs 

~Őszi tisztasági akcióra egyeztetés az iskolákkal, civilek értesítése 

      (helyszínek pontosítása,  kesztyűk, zsákok beszerzése) 

      Felelős: Horváth Eszter SZCIF munkatárs 

2011. október 13. „Egy szervezet –egy osztály” őszi szemétszedési akció 

   lebonyolítása 

   Résztvevők száma kb: 500 fő 
    Felelős: Horváth Eszter SZCIF munkatárs 

 

2011. október 15. Híranyag a médiák felé 

 

2011. október 25. KÉK 

Közös Érdekek Kerek-asztala 

   Helyszín: Hotel LIPA konferenciaterme 

   Meghívottak: Képviselő Testület Tagjai 

   Téma: „Egy évvel a választások után” 

   Cél: Az Önkormányzat és a civil szervezetek 

          eszmecseréje a hatékony együttműködés érdekében 
   Moderátor: Cziráky László SZCIF elnök 

 

2011. november 02. Új civil munkatárs Zrim Annamária beiktatása 

   Legfontosabb teendők ismertetése 

   Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

      Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

 

2011. november 03. CISZEBAT meghívóinak kézbesítése 

   Kapják: Civil szervezetek 

      Civil referens 

      Önkormányzati képviselők 

      Jegyző, aljegyzők 
   Soron következő elnökségi ülés meghívóinak kézbesítése 

   Felelős: Zrim Annamária SZCIF munkatárs 

 

2011. november 07. SZCIF elnökségi ülés 

   Napirend: 1./ Az Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díjra 

              beérkezett pályázatok elbírálása 

          2./ Egyebek     

2011. november  Híranyag a médiák felé 

 

2011. november 16. CISZEBAT XI. Az Önkéntesség Európai Évében 

   Helyszín: Színház Aulája 
   16,00. Megnyitó: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

   16, 05 Köszöntő: Huszár Gábor polgármester 

   16,10 Hírmondó: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

   16,15. Egészségügyi felvilágosító előadás 

                                                   Dr. Márkuly Éva főorvos 

   16,30  „Civil Világ” sorozatban bemutatkozik :  



                                                  Rábafüzesért Egyesület 

       Napfény duó 

   17,00  Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj adományozása 

     a díj nyertese: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

   17,10 Civil Koccintó mellett kötetlen beszélgetés 

   18 óra Programzárás 

2011. november 23.   Partnertalálkozó – III. Béla Szakiskola és Kollégium- cégek,  vállalkozások és civil 

szervezetek részvételével. 



5. melléklet 

 

A 2011. évi Civil és városrészi Alapból odaítélt támogatások részletesen 

 

 Támogatott szervezet Támogatás célja Támogatás összege (Ft) 

1 Szentgotthárdi Civil Fórum 
Civil Nap és Kistérségi 

forgatag 

100.000,- 

 

2 Szentgotthárdi Civil Fórum 
Év Civil Szervezete Díj 

átadás költségei 
50.000,- 

3 Szentgotthárdi Civil Fórum 
Civil Iroda telefon-, 

internetköltség 
20.000,- 

4 Szentgotthárdi Civil Fórum 

Civil Iroda 2012. I. 

negyedévi fenntartási 
költségei (internet, 

irodaszer) 

20.698.- 

Nem külön tétel, hanem 
az 1-2. pénzmaradványa! 

5 Szentgotthárdi Civil Fórum 

tájékoztató fórum a 

civilekre vonatkozó 

törvénymódosításokról 

40.000.- 

6 Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Nyárköszöntő juniális 60.000,- 

7 Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Megyei Kórustalálkozó 20.000,- 

8 Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub 
Steyer virágút megtekintés 

2012 
70.000.- 

9 
Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub, 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 
Hévízi Ki-Mit-Tud? (2011) 60.000,- 

10 
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület, Nyugdíjas 

Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

II. Országos Ki-Mit-Tud? 

(Veszprém, 2012) 
75.000.- 

11 
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesület 

Városrész virágosítása, 

nyugdíjasok karácsonyi 

műsora 

50.000,- 

12 Farkasfa Jövőjéért Egyesület Falunap, Idősek napja 80.000,- 

13 Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 

Kőszegi Szüret 

Nemzetközi 

Fúvóstalálkozó 
buszköltség 

45.000,- 

14 Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 

Csatafutás, Hopplá, 

Történelmi Napok, aug. 20. 

közreműködés 

30.000,- 

15 Magyarországi Szlovének Szövetsége 
Nemzetközi Művésztelep 

megrendezése 
100.000,- 

16 Vas Megyei Szív Egyesület 
Szív világnapja – 

tesztcsíkok vásárlása 
25.000,- 

17 Pannon Kapu Kulturális Egyesület Adventi programsorozat 170.000,- 

18 Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Egyesület Adventi csodadélután 40.000,- 

19 Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 

Tehetséges tanulók 

rendezvényekre 

útiköltségei 

50.000,- 

20 Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 

Vas Megyei 

Középiskolások 

matematika versenyének 

megrendezése 

100.000,- 

21 
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi 

Gimnáziumért 

Udvari fedett 

kerékpártároló 
100.000,- 

22 Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 
Zalabéri nyári tábor 

költségei 
100.000,- 

23 
Alapítvány Szentgotthárd óvodás korú 

gyermekeiért 

2012-es O(vi)LIMPIA 

(pólónyomás) 
50.000.- 

24 Tehetségekért Alapítvány 
Széchenyi Labdarúgó 

Kupa 
45.000,- 

25 Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet Rábavölgyi Nemzetközi 40.000.- 



Kerékpáros Találkozó és 

kerékpáros túra 

26 Szentgotthárdi Kézilabda Klub III. Béla Király Kupa 35.000,- 

27 Szentgotthárdi VSE Kölyök FC 
Milánó nemzetközi torna 

utazási költség 
60.000,- 

28 Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 
Koszár Zsolt futó 

felkészülése 
80.000,- 

29 Szentgotthárdi VSE Futószakosztály 
Szentgotthárdi csata 

emlékfutás - póló vásárlás 
80.000,- 

30 Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület 
17. Hármashatár Sakk 

Kupa 
100.000,- 

31 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzat, 

Rábatótfalui SE 

SE energia számlák 

rendezése 
100.000,- 

32 

Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzat, 
Máriaújfalu SE 

SE épület belső festése, 

sportpálya gyep 
karbantartás 

50.000,- 

33 

Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzat, 

Máriaújfaluért Egyesület 

Virágosítás, falunap, 

idősek karácsonya 
200.000,- 

34 

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat, 

Zsida ÖTE, 

Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülete 

Zsida-daj-daj rendezvény 120.000,- 

35 Rábakethely Városrészi Önkormányzat 

Falunap, Adventi koncert, 

idősek karácsonya, 

játszótér homok… 

190.000,- 

36 
Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzat 

Májusfa kitáncolás, 

falunap, idősek karácsonya 
200.000,- Ft 

37 
Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzat 

gyerekfarsang, 

temetőkerítés felújítása 
30.000.- 

38 Rábafüzesért Egyesület 

Rába-menti kulturális 

fesztivál, Idősek 
karácsonya 

105.000,- 

39 
Szentgotthárd-Rábafüzes Német Kisebbségi 

Önkormányzat 

Gyermeknap, olvasó-, 

kézműves tábor, német 

nyelvi tábor 

95.000,- 

 

(Az összegek összesítésénél differencia van a most rendelkezésre álló kerethez képest, mert előfordult 

maradvány is, azaz előfordult egy-két esetben, hogy a fent megítélt támogatási összeg egy – csekélyebb – részét 

nem használta fel a szervezet, ezért azt vissza kellett fizetnie.) 

 

  



6. melléklet 

Feladat-kiajánlás civil szervezetek részére 2012-ben 

 

1. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

 

A civil szervezet felveszi és tartja a kapcsolatot a testvérváros valamely civil szervezetével. Segíti a 

testvérvárosi kapcsolattartást (levelezés, tolmácsolás). A megfelelő kapcsolat kiépítésének céljából a 

civil szervezet nyitott arra, hogy kiutazzon a testvérváros civil szervezetéhez, hogy ott részt vegyen a 

különböző programokon, rendezvényeken. A civil szervezet gondoskodik a vendégségbe 

(viszontlátogatásba) érkező szervezet tagjainak elszállásolásáról, és az itt tartózkodásuk alatti 

programok megszervezéséről.  

 

2. Rendezvények szervezése (pl.: ünnepekkor gyermekműsorok, stb.) 

 

A civil szervezet vállalja, hogy részt vesz a városi, ünnepi rendezvények, színi előadások és közösségi 

programok megszervezésében. 

- Magyar Kultúra Napja 

- Farsang 

- Húsvét 

- Május 1. (egyúttal Civil Nap) 

- Pünkösd (Kistérségi forgatag) 

- Gyermeknap 

- Augusztus 20. 

- Mikulás 

- Adventi időszak és karácsony 

- stb. 

 

3. Városképrendezés, szemétszedés 

 

A civil szervezet vállalja az egyes városrészek tisztántartását, rendezését, az „Egy szervezet – egy 

osztály” program továbbvitelét. 

 

4. „Teremőri” feladatok ellátása 

 

A civil szervezet vállalja a Színházban, Templomban vagy a leendő Galériában található kiállítások, 
értékek nyitva tartás alatti őrzését. 

 

5. Részvétel a „Közösségi kert” programban, kertfelügyelet ellátása 

 

A civil szervezet vállalja, hogy részt vesz a „Közösségi Kert” programban, gondoskodik a kert 

felügyeletéről és a környék rendezettségéről. Rendezi a programban résztvevők között felmerülő vitákat. 

Szakmai segítséget nyújt a programban résztvevőknek (pl.: alapvető kertészeti ismeretek továbbadása). 

 

 

6. Gyermekek mindennapi iskolába közlekedésének segítése 

 

A civil szervezet vállalja, hogy tagjai a reggeli és kora délutáni órákban az oktatási intézmények 

közelében segítik a tanulók közlekedését és ügyelnek a gyerekek biztonságára. 

 

7. Idősek segítése, kapcsolattartás, szociális tevékenység 

 

A civil szervezet vállalja, hogy tagjai az időseket, egyedül élőket és segítségre szorulókat rendszeresen 

meglátogatják. A látogatások alkalmával beszélgetnek az idősekkel, illetve segítenek a kisebb, háztartási 

tevékenységekben.  

 



8. Parkőri feladatok ellátása 

 

A civil szervezet vállalja, hogy gondoskodik a parkok (Várkert – Barokk kert, Liget) felügyeletéről.  

 

9. Piacfelügyelet 

 

A civil szervezet tagjai gondoskodnak a később elfogadandó piacrendelet vagy piaci rendtartás, 

szabályzat betartatásáról a termelői piac területén. 
 

10. Barokk kert rendben tartása 

 

A civil szervezet vállalja a Barokk kert növényeinek gondozását, rendben tartását. 

 

11. ’56-os emlékpark renden tartása 

 

A civil szervezet vállalja az ’56-os emlékpark gondozását, rendben tartását.  

 

12. Hársas-tó körüli feladatok ellátása 

 

A civil szervezet vállalja a Hársas-tó körüli területek rendben és tisztán tartását. (Horgász Egyesület) 

 

13. Lomtalanítás 

 

A civil szervezet vállalja az egyes városrészeken történő lomtalanítások (elsősorban a fémhulladék, de 

akár a papírt is) megszervezését és lebonyolítását.  

 

14. Eseményekről történő tudósítás 

 

A civil szervezet tagjai részt vesznek a különböző városi és hivatali rendezvényeken és az ott 

történtekről/elhangzottakról tudósítást írnak, illetve fotókat készítenek a helyi médiumok számára. (a 
már korábban kialakított és meghirdetett GotthárdPress rendszeren keresztül, azaz a 

sajto@szentgotthard.hu e-mail címre megküldve). 

 

 

15. Sport- és szabadidős tevékenységek megszervezése 

 

A civil szervezet részt vesz a sport- és szabadidős tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában: 

- A kihívás napja 

- Madarak és fák napja 

- A föld napja 

- Sportnap 

- Tavaszi/őszi természetjáró túrák, növényismerettel egybekötve 

- stb. 

 

16. Almaültetvény gondozása  

 

A civil szervezet vállalja a közösségi almaültetvény gondozását és rendben tartását. (Pronas) 
 

17. A 2011-es közös cselekvési programtervben megfogalmazott, 2012-ben is aktuális további 

feladatok 

 
- Az Önkormányzat és civil szervezetek közötti kapcsolattartás és az információ áramoltatása 

(Szentgotthárdi Civil Fórum).  

 

- A Civil Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott 

feltüntetett tervezett témakörökhöz előzetes javaslatokat ad, témákat vet fel, koncepcionális 

mailto:sajto@szentgotthard.hu


kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges anyagot 

elektronikus formában megkapja. 

 

- Városrészeken közterületek kaszálása. 

 

- Gyepmesteri feladatok ellátása (Kutyabarátok Egyesülete). 

 

- Szentgotthárd kulturális, idegenforgalmi és ifjúsági feladatainak ellátása (Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület). 
 

- A városrészi klubok fenntartása. 

 

- A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése, a Heiligenkreuz mellé tervezett 

hulladékégető elleni tiltakozás folytatása (Szentgotthárdi Civil Fórum Környezetvédelmi Szekciója). 

 

- Orvosi előadások, szűrővizsgálatok, „Városi Egészségnap” és a diákok számára „Egészségnevelési 

Vetélkedő” szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése. 

 

- Közös Érdekek Kerekasztala megszervezése a helyi társadalmat, civil szervezeteket széles körben 

érdeklő témákban. 
 

- Nyári napközis jellegű táborok szervezése a nyári szünet időtartama alatt. 



7. melléklet 

 

 

"2012 a nemzedékek közötti szolidaritás éve" 

SZENTGOTTHÁRDI  CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE 
 

                                                             2012. 
 

A Sentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2012. évben folytatja a városban működő civil 

szervezetek érdekében megkezdett érdek-képviseleti tevékenységét, képzéseket szervez ismeret-

szerzési céllal, továbbá  megvalósítja a már hagyományossá vált  programjait.  A SZCIF 2012. évi  

elképzeléseit  az "Generációk közötti szolidaritás" jegyében próbálja tagszervezeteivel közösen 

megvalósítani.  

 

Tervezzük, hogy  a  Szentgotthárdi Kistérség 15 településének civil szervezeteivel is bővítjük tagjaink 

sorát, szeretnénk több közös generációs kistérségi programot megvalósítani, szorosabb kapcsolatot 

kialakítani a  szlovén és német nemzetiségekkel. El kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil 

szervezetek megtalálják egymást, tapasztalatot cseréljenek  és segítsék egymás munkáját, közös 

projektekben gondolkodjanak.  

 

Kommunikáció terén megvalósul, hogy a civil szervezetek munkatervei  beépüljenek az 

önkormányzattal közösen kidolgozott cselekvési tervbe, a Képviselő-testület  napirendjén továbbra 

igényeljük a civil szervezetek helyzetének megvitatását,  az  önkormányzatnál civil referens 

közreműködését.   

Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, egyeztető megbeszélés a jegyző és a SZCIF vezetői 

között negyedévente. 

 

Tájékoztatás terén feladatunknak tartjuk az információk  eljuttatását a civil szervezetek részére, 

információ gyűjtés és továbbítás a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának gyűjtésében, segítségül 

hívjuk a médiákat.  

 

Kapcsolattartás és építés terén fontosnak tartjuk fórumok szervezését évi két alkalommal KÉK (Közös 

Érdekek Kerek-asztala) fórumot  közérdekű témákban.  

 

A  terveink megvalósításának   feltétele: 

 

1. Ismereteink bővítése: ennek érdekében vezetőink lehetőség szerint képzéseken vesznek részt és 

szorgalmazzuk a civil szervezetek vezetői részére hirdetett szakmai képzéseken való részvételt. 

 

2. Szervezeti változások: Szervezeti fejlődést kívánunk elérni azzal, hogy további városban és 

kistérségben működő civil szervezetnek kínálunk tagi belépési lehetőséget, jelen tagjaink tagságát 

pedig szeretnénk egy nyilatkozatukkal megerősíteni. 



A tagság bővülése tapasztalatcserére, továbbá közös projektekben gondolkodásra ad lehetőséget.  

Ennek ad teret a "Kistérségi Forgatag" kulturális program.  2012.június 2. 

 

3. Közös célok megvalósítása: Támogatjuk a városunk tisztasági mozgalmait, a Rába habzás ellen 

és a szemétégető elleni küzdelmet.  

Az előző években kialakult jó példát követve megszervezzük tavasszal és ősszel az „Egy szervezet-

egy osztály” szemétgyűjtési akciót az iskolásokkal, különös tekintettel a generációk évére. ( Március 

30 illetve október 12.) 

 

A 2012-es év a szolidaritásé, az összefogásé, egymás segítéséé. Az idősebbek az értékeket, a 

tudást, a tapasztalatot, a hagyományokat és a kedvességet kínálhatják a fiataloknak, s ők pedig a 

szeretetet, a mozgékonyságot, a korszak stílusát, a technikai ismereteket, eszközeik kezelését 

adhatják cserébe. Az összefogás éppen a válság sújtotta időben értékelődik fel, s így fontossá lesz a 

generációk közötti összefogás minősége is. 

 

A generációk közötti szolidaritás európai évében fokozottabb hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 

aránylag fiatalabb korosztályt magába záró civil szervezetek egy-egy idősebb nemzedéket összefogó 

civil szervezettel szorosabb együttműködést alakítsanak ki. (pl. honlap elkészítésében 

segítségnyújtás, egészségügyi, kulturális és sportprogramok közös szervezése stb.)  

 

 Fontosnak tartjuk, hogy a szentgotthárdi Civil Fórum önálló programjaiban is találkozhassanak 

generációk, melyekkel színvonalasabbá, hangulatosabbá válhat a rendezvény ( Óvodai, iskolai 

csoportok bevonása a különböző rendezvényekbe pl. Májusfa felállítása, Civilek Napja, Kistérségi 

Forgatag, Civil Szervezetek  Baráti Találkozója ) 

 

4. Működési feltételek biztosítása: A legfontosabb feladatunk a civil iroda fenntartásnak , 

fejlesztésének biztosítása és közfoglalkoztatás keretében  4-6  órás munkatárs foglalkoztatása. A civil 

iroda a civil szervezetek tevékenységének helyszínévé vált.  Fenntartása a civil szervezetek számára 

létfontosságú.  Célunk az iroda  hosszú távú működését segítő háttérbázis biztosítása, ennek 

érdekében az  eszköz ellátottság javítása.  

 

Lehetőség szerint pályázatok benyújtása, hisz programjaink megvalósításához kevés önerő áll 

rendelkezésünkre, pályázati úton nyert támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy  valóra válthassuk 

elképzeléseinket. 

 

2012. évi munkatervünk összeállítását a városban kialakult erős  civil összefogásra alapozva 

fogalmaztuk meg.  Célunk vívmányaink megőrzése, az elmúlt években megvalósított, immár 

hagyományossá vált programjaink folytatása és új tervek megvalósítása. 

  



A Szentgotthárdi Civil Fórum ez évi küldetése „A generációk közötti szolidaritás” jegyében 

zajlik, melyet a különböző civil szervezeteknek a városban és a kistérségben élő lakosság 

érdekében végzett munkája megismertetése és elismerése vezérel. A 2012. évi munkatervünk 

részét képezi a részletes  programterv  és cselekvési terv is.   

 

Jelen munkatervet az elnökség 2012. március 5-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlja.  
 
 
Szentgotthárd, 2012. március 5. 
     
 

                                                         
              Cziráky László  
                                                      SZCIF elnök 
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                 SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM PROGRAMTERVE 
                                                                  
                „ 2012.  a  Nemzedékek közötti szolidaritás Európai Éve”          

        

 
Időpont                          P R O G R A M      
 
 
Február Civil szervezetek munkaterveinek begyűjtése 
  
Március SZCIF Elnökségi ülése  
                                                 Munkaterv összeállítása 
                   Közgyűlés előkészítése 
                   Új munkatárs beiktatása 
            Szekcióvezetők kibővített ülése   
                                        (munkatervek-kapcsolódási pontok, koordináció) 
 Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

                  
„Központban az önkéntesség” Vas Megyei Önkéntes Centrum tájékoztató                          fóruma és 
önkéntes- és fogadószervezet felkészítése.  
 

  „Egy nap városunk tisztaságáért” 
                         „Egy szervezet egy osztály” szemétszedési akció 

Beszámoló 2011. évi tevékenységről Szentgotthárd Önkormányzata részére.  2012. 
évi Közös cselekvési terv kidolgozása az Önkormányzattal . 



 
 
Április SZCIF Közgyűlés – Beszámoló a 2011 év munkájáról, zárszámadás 
       2012 év munkatervének elfogadása 
       Új tagok felvétele  
 Felkészülés a Civilek Napja programra  
 Város májusfájának felállítása  
 Pályázatírás 
 
Május  Civilek Napja ( szekcióülések, étkek versenye, kulturális programok) 

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) Téma: Tájékoztatás –híradás –információ 
áramoltatás helyzete Szentgotthárdon. Önkormányzat-Gotthárd tv-Vas Népe-
helyi sajtó képviselői és civil szervezetek képviselői.  
SZCIF elnökségi ülése – aktuális feladatok megbeszélése 

 
Június  „Kistérségi Forgatag” (június 2.) 
     Kiemelt kistérség: Magyarlak 
 Parlagfű mentesítésre mozgósítás 
 Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 
 
Július- aug.  Igény szerint nyári napközis jellegű táborok szervezése, a tagszervezetek 

közreműködésével, önkormányzat támogatásával. 
                        Szekcióülések (aktuális feladatok megbeszélése). 
 
Szeptember  SZCIF elnökségi ülése 
 Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 
 „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” pályázat kiírása 
 
Október „Egy nap városunk tisztáságáért”  
 „Egy szervezet egy osztály” Őszi tisztasági akció meghirdetése 

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) Téma: Az önkormányzati rendszer 
átalakulása – önkormányzat és civilek viszonya. 

        
November  Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozója megszervezése 
  „ Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj átadása 
 
December   Negyedéves megbeszélés önkormányzattal, a problémák, teendők átbeszélése. 
  SZCIF Elnökségi ülése – 2012 év összegzése 
        
                                                    
Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a 
Gotthárd TV-vel közösen. 
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                           Javaslat a „ Cselekvési Programterv”-hez 

                                                                                     2012. 

 

                                             Együttműködési lehetőségeket a következő témakörökben látunk: 

 

 

1./ A lakosság egészségvédelme témában                                             Felelős: SZCIF Egészségügyi szekciója 

                                                                            
Egészségügyi, felvilágosító előadások  szervezése 

 Szűrővizsgálatok         ( csoportos hallásvizsgálat, mammográfia, melanoma ) 

 „Generációk éve”  kapcsán felmenő rendszerű „ Generációs egészségügyi vetélkedő”  

 Drog prevenció és Elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon   

 Egészségnap ( szeptember 13.)                     

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

2./ A környezet védelme és tisztasága témában          Felelős: SZCIF Környezetvédelmi szekciója 

                                                                                                                                                                                                             

 Tisztasági akciók szervezése - Egy szervezet-egy osztály ( tavasz, ősz) 

   (Védőkesztyű , szemeteszsák)                         
 Városrészeken közterületek kaszálása ( folyamatos) 

 Hársas tó fenntartási feladatainak ellátása ( folyamatos) 

 Gyepmesteri feladatok ellátása ( folyamatos) 

Rába- Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése ( folyamatos)  

            Heiligenkreuz mellé tervezett hulladékégető elleni tiltakozás folytatása 

 

                                                                                                                    

3./ A város kulturális életének színesítése témában                  Felelős: SZCIF elnöksége 

 

            „Város Májusfájának” felállítása ( április 3o)   

            Civil Nap szervezése  (május 1.) 

            Kistérségi Forgatag- kistérség kulturális csoportjaival (június 2) 
            „Nyárköszöntő Juniális avagy  Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja"   

            Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozója megszervezése ( november) 

            KI.-MIT-TUD Országos vetélkedő  ( Veszprém- Hévíz) 

            A PKKE által  szervezett kulturális rendezvényeken aktív közreműködés 



            Városrészi (falu)napok- a városrészeken működő egyesületek és városban működő kulturális csoportok közreműködésével. 

          

                                                                                                                     A kulturális programok eredményességéhez szükséges:     

         Civil Nap „Gulyásfőző versenyéhez” az alapanyagokhoz való hozzájárulásra:   6o e Ft 

                                                                                       Kistérségi Forgatag - csoportok vendéglátása 100 fő- szendvics, üdítő:      40 e Ft 

           Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozója        20 e Ft 

                                                                                       Unokák és nagyszülők sportnapja                             100 e Ft 

                      Országos verseny Hévíz utazási költséghez hozzájárulás                 60 e Ft 

            Városrészi napok költségeihez hozzájárulás      500 e Ft 

                                                                                                                                                                                             Összesen:        780 e Ft                                                                  

           
4./ Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése témában   Felelős: SZCIF elnöksége 

 

 Nyári Napközis jellegű táborok szervezése  

  Egyházi jellegű tábor                       (június)                                           

  Honismereti, Kézműves és Olvasó Tábor 

               Egy napos kirándulások szervezése: Eltérő tantervű gyermekek számára ( május)        / Nyugdíjas Ped./ 

   Kalandvárosi kirándulás kisiskolásoknak : Szombathely(augusztus )               / Harmónia Klub/   

                                                                                                                Nyári szabadidős programok eredményességéhez szükséges: 

             Táborok költségéhez hozzájárulás   200 e Ft 

  Kétszer egy  napos kirándulások buszköltsége:      160 e Ft 

                                                                                                                                                                                             Összesen:        360 e Ft                                                                  
 

 

 

          

5./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás témában        Felelős: SZCIF elnöksége 

 

  Információs napok a civil szervezetek részére a fórum szervezésében, tapasztalatcsere és tájékoztatási céllal  

SZCIF Közgyűlés   

  Tavaszi és őszi Közös Érdekek Kerek-asztala (KÉK) megszervezése  

  Mesepalota és  Idősek Magazinja műsorának szervezése ( havi rendszerességgel) 

 

6./ Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása témában  

                                                                                                                             Felelős: SZCIF Kulturális és egészségügyi szekciója 

  Városi szinten: 

   A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése- kulturális és  sport kapcsolatok 

   Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése ( szlovén, osztrák területen)  

   Kórustalálkozó a Zene Világnapja október 1. – hazai és nemzetközi baráti kórusok részvételével. 



    

  Kistérségi szinten: 

    Kistérségi Forgatag megrendezése és  SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre 

    Felsőszölnök, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Rábagyarmat, 

                          Szakonyfalu, Magyarlak, Csörötnek, Rátót bevonásával                        

                                                                                                                                            Kapcsolatépítés eredményességéhez szükséges: 

                                                                                                                                               Kórustalálkozóra:                   100 e Ft        

                                                                                                                                               Határon átnyúló és testvérvárosi kapcsolatra: 100 e Ft 

                                                                                                                                                                                             Összesen:           200 e Ft                             

   

 
7./ Sport területén                                          Felelős: SZCIF sport szekció vezetője     

   

             2012. július 30-i  9.Csatafutást                                                             Program megvalósításra                                 100 e Ft  

             Szentgotthárd Kézilabda Klub 23. III. Béla Kupa                                                         50 e Ft 

             Kerékpáros Egylet program                40 e Ft 

                                                                                                                                                                                              Összesen:      180 e Ft                                            

                   

           

8./  SZCIF  működtetése     Felelős: SZCIF elnöksége                    

       A Civil Fórum működési költségei:telefon, internet, irodaszer 

       Közfoglalkoztatott alkalmazása, munkáltatói feladatok ellátása, 
       Adatgyűjtés, szolgáltatás, pályázat figyelés, kapcsolattartás és építés.        Hozzájárulás a SZCIF működtetéshez   200 e Ft 

       Az „Év  Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj átadása          Támogatás a díjazott tevékenységéhez     30 e Ft  

                                                                 Összesen: 230 e Ft 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 7. 

 

 

                                                                                                                                                            Cziráky László 

                                                  SZCIF elnök 
 


