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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év 

tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre vonatkozó Szabályzat, illetve az 

éves cselekvési és programterv kidolgozása.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben napirendre tűzi a civil 

szervezetekkel való együttműködés vizsgálatát, illetve az előző év tapasztalatairól és az 

elvégzett feladatokról szóló beszámolót. 2012. a „Generációk közti együttműködés” 

európai éve volt, így a szentgotthárdi civil szervezetek által szervezett programok jelentős 

része ennek jegyében telt, de e mellet természetesen az ünnepekhez és a szabadidős, 

közösségépítő feladatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezését is felvállalták.  

 

1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2012. évi tevékenysége 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 

2005-ben, hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, 

tevékenységét. Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, 

rendszeresen szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha 

az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapból támogatást nyújtott.  

A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. 

Aktívan tevékenykednek a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az 

egészségvédelem és a szabadidős programok terén is. A különböző szervezetekben szerepet 

vállalók száma a város lakosságának közel egyharmada, mintegy háromezer fő.  

A „Generációk közti együttműködés” európai évéhez kapcsolódva szervezték az „Egy 

szervezet egy osztály” tavaszi és őszi szemétszedési akciót, amelyen idősek és fiatalok 

egyaránt részt vettek; a Civilek Napját, valamint a Kistérségi forgatagot, ahol a kulturális 

programot szolgáltató csoportok között találhattunk nyugdíjas egyesületeket, de fiatal 

tánccsoportokat is.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatásával 2011-ben a Civil Fórum 

megalapította az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat”, amelyet 2012-ben a Pro 

Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület szervezete kapott többéves környezetvédelmi 

– főként a tervezett hulladékégető megépítése elleni küzdelem – és közösségi munkája 

elismeréséül. A díjhoz 30.000,- Ft pénzjutalom is járt, amelyet a Civil Fórum a Civil Alapból 

elnyert támogatásból biztosított a jutalmazott szervezetnek.  

 

A Civil Fórum egyik legfontosabb feladata a szekciói által ellátandó feladatok 

összefogása, koordinálása. 2012. évi tevékenység-naptára szerint a kitűzött feladatokat szinte 

maradéktalanul elvégezte a Civil Fórum. (1. sz. melléklet) 

 

- 2011-ben számos törvényi változás érintette a civil szférát, az ezekhez kapcsolódó 

tájékoztató fórumok szervezését is magára vállalta a Civil Fórum, emellett pedig részt 

vettek a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a Nemzeti Együttműködési Alap 

(NEA) jogszabályi környezetének módosulásához kapcsolódó országos képzési 

programon is.  

- „Egy szervezet egy osztály” elnevezéssel tavasszal és ősszel szemétszedési akciót 

hirdettek, amelyhez csatlakoztak a város civil szervezetei és iskolái is. E 



kezdeményezéssel nem csupán az utcákat, parkokat tisztítják meg, hanem segítik a 

generációk közti együttműködést is.  

- A Civil Fórum tavasszal és ősszel is megszervezte a Közös Érdekek Kerekasztalát 

(KÉK). Az áprilisi ülés célja volt, hogy a civil szervezeteket tájékoztassák a törvényi 

változásokról, illetve a NEA pályázati lehetőségeiről. Az októberi KÉK a város 

élhetőbbé tételének lehetőségeit vitatta meg.  

- A generációk közti együttműködés jegyében szervezte meg a Civil Fórum a 

májusfaállítást és a Civilek Napját is, amelyeken számos civil szervezet és városlakó 

részt vett.  

- Hasonló módon került sor júniusban a VII. Kistérségi Forgatag programjaira is, 

amelyre szentgotthárdi civil szervezeteken kívül kistérségiek is érkeztek.  

- Novemberben a Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozóján (CISZEBAT) 

bemutatkozott a Megyei Civil Információs Centrum, illetve a PRONAS, amely 

2012-ben az „Év Civil Szervezete” lett. 

- A Civil Fórum a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében az 

Önkormányzat támogatásával működteti a Civil Irodát, amelyet a civil szervezetek 

rendszeresen használnak gyűléseikhez, rendezvényeikhez. Közmunkaprogram 

keretében tavaly két munkatárs segítette a Civil Fórum munkáját.  

- A Civil Fórum és a Hivatal között folyamatos a kommunikáció, negyedévente kerül 

sor egyeztető megbeszélésekre.  

- A Hivatal lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, hogy a 

www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont 

alatt elhelyezzék beszámolóikat, esemény naptáraikat. A Hivatal és az Önkormányzat 

ezen az oldalon tájékoztatja a civil szervezeteket a rájuk vonatkozó aktualitásokról, 

eseményekről, valamint a Civil Alapból történő támogatás igénylésének menetéről.  

 

2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek 

elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2012-ben az alábbi feladatokat látták el a civil 

szervezetek, illetve városrészek: 

  

- kulturális és idegenforgalmi feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

- gyepmesteri feladatok ellátása – Kutyabarátok Egyesülete 

- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület 

- 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 – Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, 

Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalusi SE, Zsidai ÖTE 

 

A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve 

megbízási szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra 

vonatkozóan is.  

 

3.) A 2012. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.  

2011-ben a civil szervezetek és városrészek, valamint az önkormányzati lap összesen 

4.690.965,- Ft támogatást kaptak a Civil Alapból, ezért a 2011. évi 4.896.867,- Ft-ból 

fennmaradó 205.902,- Ft-ot a Képviselő-testület a 2012. évi Civil Alaphoz csatolta, így 2012-

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


ben a Civil Alapban 2.205.902,- Ft állt rendelkezésre. Ennek felosztását a 2. sz. melléklet 

tartalmazza.   

 

4.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak 

tagjait, a hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és 

az Önkormányzat kapcsolatával. 2012-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv 

kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012-ben a következőkkel segítette a civil szervezeteket: 

 

- A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki 

közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a 

Hivatal közti kommunikációt. 

- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Polgármesteri 

Hivatal finanszírozta.  

- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz 

közfoglalkoztatottat biztosított. 

- A Civil Fórum részére ingyenesen biztosított egy laptopot.  

- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” 

címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil 

szféráról.  

- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között, 

amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  

 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2013. évi 

közös cselekvési programterve 

 

 Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 

2013. évi közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2012-ből átvett, idén is 

aktuális feladatokat, és a Civil Fórum javaslatait figyelembe véve állítottunk össze.  

A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította a 2012. évről szóló tájékoztatóját (4. sz. 

melléklet), a 2013. évi munkatervét (5. sz. melléklet), programtervét (6. sz. melléklet) és 

javaslatait a cselekvési tervhez (7. sz. melléklet). A munkaterv tartalmazza a Fórum által 

szervezett programokat, a programterv a részletes programjaik felsorolását, a cselekvési terv 

pedig az Önkormányzattal kötendő cselekvési tervhez nyújt információt.   

  A Civil Fórum tagszervezetei igénylik a már korábban biztosított előnyök 

fenntartását, így az információk honlapon való megjelentetését, a Civil Iroda biztosítását 

és a civil referenssel való kapcsolattartást. Továbbra is javasolt a negyedéves egyeztetés a 

Civil Fórum és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal között, amelyen a Civil 

Fórum részéről az elnök és a titkár, a Hivatal részéről pedig a jegyző, a civil referens, 

valamint az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető vesz részt. A Hivatal a jövőben 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 mindazon területeken, ahol ennek realitása van és ahol civil szervezetek 

hatékonyabban vagy takarékosabban tudják a feladatot ellátni mint az önkormányzat 

intézményei, gazdasági társaságai. 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, és 

részben az ifjúsági feladataink ellátását továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől 

várjuk. 

Továbbra is javasolt évente két – egy tavaszi és egy őszi – egynapos tisztasági akció 

megszervezése, a civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények 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 Hivatalon és az intézményeken keresztül bizonyos koordinációs feladatok 

felvállalásával is segítséget adhat, amennyiben valamely civil szervezet úgy dönt, hogy 

önköltséges nyári napközis tábort szervez. 

A tavalyi évhez hasonlóan szerepel a cselekvési programtervben a „Nyárköszöntő 

Juniális, avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi Sportnapja", amit a civilek eddig is 

minden évben megrendeztek. 

Idén is javasolt az egészségneveléshez kapcsolódó programok szervezése, akár a 

városi rendezvények (pl.: Hopplá fesztivál) keretein belül. 

2013-ban a jubileumi évben a jubileumi rendezvények és programok szervezésében is 

komolyan számítunk a civil szervezetekre.  

 

6.) A 2013. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében ismét létrehozott egy 

pénzügyi keretet Civil Alap megjelöléssel, amely elsősorban a szentgotthárdi civil 

szervezetek és városrészek számára nyújt anyagi támogatást programjaik, rendezvényeik 

szervezéséhez, de a támogatás a településrészeken jelentkező feladatok elvégzésének 

finanszírozását is szolgálhatja. A Civil Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatásról a támogatott szervezeteknek, városrészeknek minden esetben el kell számolniuk.  

 A 2013. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan 

egy aktualizált szabályzatot. Ebben az évben egy új pályázati rendszert dolgoztunk ki, 

amely segít átláthatóbbá tenni a pályázat menetét a kérelmek beérkezésétől egészen az 

elszámolásig. A tavalyi évhez hasonlóan pályázhatnak a civil szervezetek és a városrészek 

kérelem és támogatásigénylő lap benyújtásával. Az új rendszer szerint a Civil Alap 

meghatározott részére idén célirányosan pályázhatnak a civil szervezetek, illetve városrészek, 

a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap felosztásáról szóló Szabályzatban 

foglalt feltételek szerint. Az Alap fennmaradó része szabadon felhasználható pályázati keret 

lesz, amelyre a korábbi gyakorlatnak megfelelően lehet majd pályázni.  

 Az aktualizált Szabályzat az előterjesztés 8. számú mellékletében, az ehhez kapcsolódó 

Pályázati kiírás a 9. számú mellékletben, a Támogatásigénylő lap pedig a 10. számú 

mellékletben található.  

 



7.) Lehetőségek az Önkormányzat és a civil szervezetek közti együttműködés 

hatékonyabbá tételére – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a civil szervezetek 

együttműködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló kérdőív értékelése  

 

 A szentgotthárdi civil szervezetek és alapítványok, valamint városrészek részére 

kiküldött kérdőív (11. sz. melléklet) segítségével vizsgáltuk meg a 2012. évi tapasztalatokat, 

illetve a 2013. évi együttműködés lehetőségeit. Összesen tizenegy kérdőív érkezett vissza 

(Harmónia Egészségvédő Kör, Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Magyar 

Vöröskereszt Szentgotthárdi Szervezete, Szentgotthárd Énekegyesület, Magyarországi 

Szlovének Szövetsége, Máriaújfaluért Egyesület, Iskolánk Tanulóért Alapítvány, Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület, Alapítvány Szentgotthárd Óvodás Korú Gyermekeiért, 

Horgászegyesület, PRONAS).  

 A tizenegy szervezetből kilenc tagja a Szentgotthárdi Civil Fórumnak, három 

szervezet közhasznú, nyolc pedig nincs közhasznúsági nyilvántartásba véve. A 

szervezetek alapító okirataiban meghatározott tevékenységi körei a városi feladatok jelentős 

részét kiteszik. Egészségvédelemmel, -megőrzéssel és prevenciós feladatokkal két szervezet 

foglalkozik, városrészi feladatokat (közterületek tisztántartása, kulturális és sport programok 

szervezése, városrészi klubok rendben tartása, stb.) három szervezet lát el, kulturális 

tevékenységeket két szervezet végez, nevelő-oktató feladatokkal két alapítvány foglalkozik, 

két szervezet pedig a környezetvédelemmel és a zöld területek rendben tartásával 

kapcsolatos feladatokat látja el.   

 2012-ben a megkérdezett szervezetek olyan konkrét feladatokat végeztek el, amelyek 

az alapító okiratukban meghatározott célok elérését szorgalmazták. Ilyenek voltak 

összefoglalva:  

- a szlovén nyelv és kultúra ápolása, a szlovén közösség informálása, kapcsolattartás, a 

Rába-vidék gazdaságának fejlesztése 

- bekapcsolódás a szentgotthárdi rendezvényekbe, kulturális programok szolgáltatása 

- városrészi feladatok ellátás, kulturális és sport programok szervezése, közterületek 

rendben tartása, városrészi klubok üzemeltetése 

- kirándulások, túrák, szűrővizsgálatok szervezése 

- egészségnap, véradás szervezése 

- Hársas-tó karbantartása 

- oktató-nevelő feladatok ellátása, szabadidős programok és nyári táborok szervezése, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- környezetvédelem 

 

 Öt szervezet igényelt és kapott támogatást az Önkormányzattól a 2012. évi Civil 

Alapból, hat válaszadó pedig nem nyújtott be kérelmet a tavalyi évben.  

 Az Önkormányzattal való együttműködést a civilek pozitívan értékelik, főként a 

Civil Alapból elnyert támogatásoknak köszönhetően. Némely esetben a kapcsolat közvetett, 

azonban minden szervezet lát lehetőséget a kommunikáció továbbfejlesztésére.  

 A hatékonyabb együttműködéshez több javaslat érkezett: 

- rendszeres időközönként egyeztető megbeszélések a polgármesterrel, valamint a 

környezetvédelmi tanácsnokkal 

- városi szintű egészségvédelmi programok szervezése az Önkormányzattal közösen 

- kapjon nagyobb figyelmet a kórushagyomány ápolása 

- a közintézmények falaira kerüljenek ki szlovén nyelvű táblák 

 

A civil szervezetek az alábbi feladatokat látná el szívesen az Önkormányzattal 

együttműködve: 

- „Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep” közös szervezése 

- a város kulturális életének színesítése, gazdagítása 

- a hazai és határon túli (testvérvárosi) kapcsolatok erősítése és ápolása 

- kisfilm és Város dal készítése a jubileumi évhez kapcsolódóan 



- közterületek rendben tartása 

- egészségügyi koncepció 

- elsősegélynyújtó feladatok ellátása nagyobb városi rendezvényeken 

- környezetvédelem, együttműködés a Zöld Szentgotthárd programban 

- oktatási feladatok ellátása. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2012. évi 

munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő azonnal:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 

felosztásának 8. sz. 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 9. számú mellékletben 

található Pályázati kiírást a Civil Alapra vonatkozó célirányos pályázatok tekintetében 

elfogadja - egyúttal a 10. számú mellékletben található Támogatásigénylő lapok 

tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő támogatás igénylés feltételét azzal, 

hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként aktualizálni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2013. március 14. 

 

                                                                                                      

Huszár Gábor 

                                                                                                      polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  

 



1. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum esemény-naptára 2012. 

 

                            Szentgotthárdi Civil Fórum /SZCIF/ esemény-naptára  

                                      A generációk közötti együttműködés évében 

                                                                     2012.  

                           

2012. február 10. Híranyag küldés a Gotthárdi Körkép havilap szerkesztőségébe: 

                                   Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, 

                                   az adó 1%-ának felajánlására 

   Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

2012. február 27. Civil Szervezetek tájékoztatása a közigazgatási és Igazságügyi 

   Minisztérium valamint a Wekerle Sándor Alapkezelő Szakmai 

   Képzési lehetőségeiről 

 

2012. március 1. Új munkatárs Sipos Katalin beiktatása, munkakörével kapcsolatos 

   feladatok, elvárások megbeszélése 

   Felelős: Csörnyi Zoltáné SZCIF alelnök 

 

2012. március 2. Részvétel a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a Nemzeti 

Együttműködési Alap ( NEA) jogszabályi környezetének 

módosulásához kapcsolódó egységes és hatékony gyakorlati 

jogalkalmazást elősegítő országos képzési programon. 

   Helyszín: Szombathely 

     Martineum Felnőttképző Akadémia 

 

2012. március 5. Körlevél a civil szervezeteknek 

   Téma: 2012 évi munkatervek összegyűjtése 

    Önkormányzati feladatvállalások 

   Felelős: Sipos Katalin SZCIF munkatárs 

 

2012. március 12. Tavaszi szemétszedési akció előkészítése 

    Tisztítandó területek összeírása 

    Civil szervezetek és iskolák értesítése 

    Zsákok, kesztyűk igénylése 

    Közszolgáltató Vállalat értesítése 

   Felelős: Sipos Katalin SZCIF munkatárs 

 

2012. március 13. Híranyag a médiák felé 

 

2012. március 14. Városi ünnepségen való részvétel 

Szentgotthárdi Civil Fórum nevében az Életfa Baráti Kör 

Helyezte el a megemlékezés virágait a Kossuth domborműnél. 

Megbízó: Civil Fórum elnöksége 

2012. március 21.  Megbeszélés a kulturális szekció vezetőjével, 

   valamint a PKKE vezetőjével 

   Téma:  Civilek Napja előkészítése 

    Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai   

                

2012. március 30. „Egy szervezet egy osztály”  

                                   Tavaszi szemétszedési akció  lebonyolítása 

   Résztvevő civil szervezetek: 

    Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 



    Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

    Polgárőr Egyesület 

    Alfakör 

    Kenguru Teke klub 

    Harmónia Egészségvédő Kör 

    PRONAS 

   Résztvevő iskolák: 

    Vörösmarty Mihály Gimnázium 

    III. Béla Szakképző Iskola 

   Megtisztított területek: 

   Templom, Színház, Széchenyi Iskola, Fürdő környéke 

   56-os emlékpark és az arra vezető út 

   Polgármesteri Hivatal, Várkert, Várkerti játszótér, 

                                   Barokk park, Szabadtéri színpad és régi strand területe 

   Széll k. tér, Mártirok és Deák út 

   Kossuth L út a sportpályáig, kiemelten az óvodai parkoló 

   Árpád u, Arany J. iskola és III. Béla Szakképző környéke 

   Gimnázium, Rába híd, Hunyadi u ( kiemelten a mozi, buszmegálló, 

   Vasútállomás környéke) 

   Sportpályától Máriaujfaluig terjedő út ( főképp az árkok) 

   Résztvevők száma összesen: 414 fő 

   Összegyűjtött szemét  mennyisége: 112 zsák  

 

2012. április 4. SZCIF Közgyűlés 

   Helyszín: Civil Fórum irodája 

   Napirend:  

   1./ Beszámoló a 2011 év munkájáról, közhasznúsági jelentés 

    Ea: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

   2./ 2012 évi munkaterv  

    Ea: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

   3./ Egyebek 

    ~ Civilek Napja aktuális teendői 

    ~ Májusfa kitáncolással egybekötött  VII. Kistérségi Forgatag  

       előkészítése 

    ~ Javaslatok a KÉK időpontjára és témaköreire 

    ~ Tájékoztató az új civil törvényről 

 

2012. április 12. Elnökségi megbeszélés 

    Téma:  

                                                  1./ Felhívás megfogalmazása fémhulladék gyűjtésére 

     Felelős: Cziráky László elnök 

     Felhívás sokszorosítása, kézbesítés  

     Felelős: SZCIF munkatárs  

       2./ KÉK meghívó összeállítása, sokszorosítása 

     Felelős: Csörnyi Zoltánné alelnök 

       3./ Civil Alapra beérkezett pályázatok véleményezése 

 

2012. április 13. Híranyag a médiák felé 

 

2012. április 18. Tavaszi KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) 

   Téma:  1./ Tájékoztató az új civil törvényről  

     2./ NEA pályázati lehetőségek 

                                    Eladó:  Frikk József  

    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  



                                               Wekerle Sándor Alapkezelő Vas Megyei Hivatal 

    Területi referense 

   Résztvevő civil szervezetek száma: 28 

 

2012. április 23.  Aktuális feladatok megbeszélése Károly Andreával, 

a Kulturális szekció vezetőjével 

Napirenden:  Civilek Napja, Kistérségi Forgatag 

                                    Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

 

2012. április 30. Májusfa állítás a Pannon Kapu szobornál ( immár 7. alkalommal) 

   Az erdészettől kapott 16 m magas fát a civil szervezetek képviselői 

   egy-egy mottóval ellátott szalaggal, a résztvevő városlakók és gyerekek 

   színes krepp papír szalagokkal díszítették fel.  

Az erős férfikezek segítségével rövid időn belül, már teljes pompájában  

   állhatott fel a civilek jóvoltából  a természet újjászületését 

                                   szimbolizáló májusfa, városunkban. 

 

2012. május 1.  Civilek Napja – Majális programja: 

13 óra „ Hagyományos Magyar Étkek” főzőversenye 

 Résztvevő 13 közösség:   

   1. Sztg. Polgárőr Egyesület  (72 p) 

    2. SZEMLE  (80 p) 

    3. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület ( 116) 

    4. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület( 99 p) 

    5. Szociális Otthon Lakóiért Egyesület ( 70p) 

    6. Diabetes Klub ( 80 p) 

    7. Szentgotthárd Énekegyesület ( 78p) 

    8. Természetjárók Baráti Köre  ( 102 p) 

    9. Szentgotthárdi Fotóklub ( 102 p) 

   10. Harmónia Egészségvédő Kör ( 111p) 

   11. Alfa kör (106 p) 

   12. Polgármester és társai ( 92 p) 

   13. PRONAS ( 64 p) 

16 óra   Generációk szórakoztató műsorában fellépők: 

 Rozmaring Tánckör , Városi Fúvószenekar 

 Farkasfai táncosok, Szivárvány kórus 

  Sramli Kings együttes 

 Főzőverseny eredményhirdetése 

 Zsűri tagjai: Frank Róza,  

                     Szép Renáta,  

                     Cziráky László 

 „Civil Fakanál Díj 2012.” Nyugdíjas Ped. és Barátaik Egyesület  

 

2012. május 3.  Egyeztető megbeszélés a VII. Kistérségi Forgataggal kapcsolatban 

Résztvevők:  

   SZCIF részéről: Csörnyi Zoltánné alelnök 

        Kardosné Kovács Márta titkár 

   Magyarlak részéről: Monek Gyula polgármester 

    Magyarics Bettina 

   PKKE részéről: Kiss Éva elnök 

                             Károly Andrea művelődésszervező 

 

2012. május 13. Híranyag küldése a médiák felé 

 



2012. május 30. SZCIF munkatárs nélkül maradt a Civil Fórum 

 

2012. június 2. VII. Kistérségi Forgatag megrendezése 

    Kiemelt kistérség: Magyarlak 

    Program: 

    15 óra Májusfa kitáncolás a Pannon Kapu szobornál 

    16 óra Megnyitó:  

                                                               Monek Gyula Magyarlak polgármestere 

    16.10  Kulturális szórakoztató műsor 

    Fellépők: Magyarlak óvodásai, iskolásai 

         Magyarlaki Asszonykórus 

Meghívott szereplők a regionális dalverseny    

résztvevői:   Gaál Pál népdalénekes 

                                         Tóth Vásárhelyi Ilona énekes 

         Rábatótfalu táncsoportja 

         Enjoy TSE felnőtt és óvodás csoportja 

         Szoc. Otthon Lakóiért Alapítvány 

         Kiss Árpád és Pogácsás Zsuzsanna 

        

2012. június 14. Híranyag küldése a médiák felé 

 

2012. szeptember 4. SZCIF elnökségi ülés 

   Helyszín: Civil Iroda 

Napirend: CISZEBAT , KÉK és őszi tisztasági akció előkészületei 

   ~ Meghívók összeállítása 

                                       Felelős: Csörnyi Zoltánné  SZCIF alelnök 

   ~ Meghívók kézbesítése, bemutatkozó civil szervezet pontosítása 

                                      technika megrendelése 

   Felelős: Benczik Judit SZCIF  önkéntes 

~Őszi tisztasági akcióra egyeztetés az iskolákkal, civilek értesítése 

      (helyszínek pontosítása,  kesztyűk, zsákok beszerzése) 

      Felelős:  Benczik Judit SZCIF önkéntes  

 

2012. október 12. „Egy szervezet –egy osztály” őszi szemétszedési akció 

    Résztvevők : SZOI Általános Iskola 6a,6b,6c,7a osztálya  

                                                         és kísérő tanáraik: 101 fő 

              9 civil szervezet képviselőjeként: 45 fő 

   Gyűjtött szemét mennyisége: 31 zsák  

 

2012. október 10. Új civil munkatárs Szabó Csenger Attila beiktatása 

- A munkatárs feladatainak ismertetése 

- Aktuális események előkészítése, teendők megbeszélése 

- „Év civil szervezete” címre pályázók összegyűjtése 

 

2012. október 14. Híranyag a médiák felé 

 

2012. október 15. Civil Fórum felhívására a III. Béla Szakképző Iskola 

                                    is csatlakozott az őszi szemétszedési akcióhoz 

   Résztvevők száma: 194 fő 

   Gyűjtött szemét mennyisége: 47 zsák     

 

2012. október 16. Tisztasági akcióval kapcsolatos  köszönőlevelek eljuttatása 

                                   az iskoláknak, civileknek 

   Felelős: Szabó Csenger Attila SZCIF munkatárs 



    

2012. október 17. Előkészületek a soron következő KÉK-re 

   ~ KÉK meghívó kézbesítése a meghívottaknak, médiának 

   ~ plakát készítése, kihelyezése 

   ~ terem igénylése 

   ~ civilektől kérdések begyűjtése 

   Felelős: Szabó Csenger Attila SZCIF munkatárs 

 

2012.  október 23. Részvétel a Nemzeti ünnep városi rendezvényén 

   

2012. október 24. KÉK lebonyolítása a Refektóriumban 

   Téma: Éltetőbb város, tisztább, szebb környezet elérése összefogással. 

    Beszéljünk róla, vessük fel észrevételeinket.  

Ki mit lát, tapasztal, és mi lehetne a megoldás? 

   Cél: Eszmecsere a hatékony együttműködés érdekében 

   Meghívott: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Egyéb résztvevők: 21 civil szervezet képviselője 

            Bana Tibor országgyűlési képviselő 

            Dr. Krajczár Róbert aljegyző 

            Szép Renáta civil referens 

Moderátor: Cziráky László SZCIF elnök 

 

2012. október 29. SZCIF elnökségi ülés 

   Napirend: 

1./  Az „Év civil szervezete” pályázatra beérkezett 

                    pályázatok elbírálása – döntés a díj odaítéléséről 

   2./ Tisztasági akció és a KÉK értékelése 

   3./ XII. CISZEBAT előkészületei  

   ( meghívottak listája, meghívók kézbesítése, terem, technika 

   vendéglátás megbeszélése) 

   5./ Civilek karácsonyi előkészületei 

    ~ a város adventi koszorújának elkészítése – civil vállalással 

    ~ városi Betlehem felállítása – civil vállalással 

 

2012. október 30. CISZEBAT meghívóinak kézbesítése 

Kapják: Civil szervezetek 

      Civil referens 

      Önkormányzati képviselők 

      Jegyző, aljegyzők 

      Kistérségi polgármesterek 

   Felelős: Szabó Csenger Attila SZCIF munkatárs 

 

2012. november 7. Civil Szervezetek XII. Baráti Találkozója 

   Helyszín: Színház Aulája és büféje 

   Program: 

   16,00  Megnyitó: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

   16,05  Köszöntő: Dr. Haragh László önkormányzati képviselő  

   16,10  Aktuális hírek: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

   16,15  Előadás:  

1./ Bemutatkozik a Megyei Civil Információs Centrum 

2./ Az új civil törvény aktualitásai  

 Ea: Nagy Kriszta az Információs Centrum programvezetője 

   16,45 „Év civil Szervezete 2012” díj adományozása 

    Ea: Cziráky László SZCIF elnök 



    Ebben az évben a díjat beadott 3 pályázó közül, a 

    RONAS nyerte el. 

   17,00  Civil Világ sorozatban bemutatkozik a PRONAS 

   17,30 Civil koccintó – kötetlen beszélgetés 

   18,00  Programzárás 

 

2012. november 14. Híranyag a médiák felé 

2012. november 30. Kapcsolódás a város adventi hangulatának kialakításához 

civil szervezetek bevonásával 

A város adventi koszorújának díszítését a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület vállalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

Civil Alap 2012. évi felhasználása 

 

Civil szervezet Összeg Felhasználás 

2012. január   

Szentgotthárdi Civil Fórum 21.000,- 2011. évi pénzmaradvány felhasználása 

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 40.000,- Kerékpáros találkozó 

Alapítvány Sztg. Óvodás korú gyermekeiért 50.000,- Ovilimpia 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 

(Nyugdíjas Egyesülettel közösen) 75.000,- Országos Ki? Mit? Tud? 

Szentgotthárdi Civil Fórum 40.000,- Civil törvény konferencia 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 70.000,-  Steyer Virágút 

Szentgotthárd Rábatótfalu Városrészi Önk.  30.000,- Farsangi program 

2012. április   

Szentgotthárdi Civil Fórum 120.000,-  Civil Nap, Kistérségi forgatag 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 148.000,-  Nyári tábor 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 92.000,- Nyári tábor 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egy. 60.000,-  Virágosítás, Idősek karácsonya 

Rábafüzesért Egyesület 76.000,-  Rába-menti kult. Feszt. 

Máriaújfaluért Egyesület-Sztg.-Mújf. Vrész. 120.000,-  Falunap, idősek karácsonya 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önk. 150.000,- Falunap 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 50.000,- Nemzetközi gyereknap 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 150.000,- Gyereknap, falunap 

Galagonya Szívklub 30.000,-  Egészségtúra 

Sztg-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület 80.000,- Városrészi rendezvények 

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 150.000,- Útiköltség 

Nyugd. Ped. És Barátaik Egy (+Nyugd. Egy.) 195.000,- Országos Ki? Mit? Tud? 

2012. június   

Synergy Fitness SE Szentgotthárd 100.000,- Koszár Zsolt futó felkészülése 

PRONAS 100.000,- Gyümölcsös elkerítése 

Szentgotthárdért Közalapítvány 100.000,- Dorffmeister-képek keretezése 

Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör 50.000,- Adventi csodadélután 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önk. 150.000,-  Hangverseny, idősek karácsonya 

2012. szeptember    

Szentgotthárdi Civil Fórum 28.000,- "Év Civil Szervezete Díj" 

SZEMLE Egyesület 44.000,- Zsidahegyi kereszt felújítása 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 46.000,- Mikulás Ünnepély 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 46.000,- Idősek napja 

Alapítvány a 100 éves Sztg. Gimnáziumért 29.902,- Kerékpártároló 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önk. 34.000,- "Generációk Találkozási Pontja" 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önk. 18.000,- Adventi program 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önk. 46.000,- Műv.ház, karácsonyi program 

Alfakör Szentgotthárd 18.000,- Előadás megszervezése 

 

 

 



3. számú melléklet 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési programterve 

 

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 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 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 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 Hivatalban. 

 

- A Hivatal az internetes oldalán (www.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 

   Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

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


 

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, 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  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 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  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 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Molnár Márta, állattartással kapcsolatos ügyintéző 

 

- Szentgotthárd kulturális 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 intézményi ügyintéző 

  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 



 

- 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 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

- Közfoglalkoztatás keretében – jogi lehetőség illetve igény esetén – közfoglalkoztatott 

személy biztosítása civil szervezetek részére. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

  Laczó Éva szociálpolitikai ügyintéző 

 

4./ A környezetvédelem és település-tisztaság 

 

- A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése. Bekapcsolódás a zöld 

területek gondozásába, Liget, várkert rendben tartása. 

 

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: 2013. október 21. és 2014. április 30. 

Felelős:  Cziráky László elnök 

 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5./ A város kulturális életének színesítése 

 

- Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2013. május 1. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

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

Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

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

megszervezése. 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 



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

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

- 12. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

- Bekapcsolódás a jubileumi évhez kapcsolódó programokba, rendezvényekbe. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 civil szervezetek vezetői 

 

- Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Cziráky László elnök  

 civil szervezetek vezetői 

 

6./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás 

 

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

képviselőinek részvételével. 

 

Határidő: 2013. június 30. és 2013. 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 2013. június 7-ig kell megküldeni 

a Közös Önkormányzati Hivatalba. 

 

Határidő: táborok megrendezésére: 2013. július 1-augusztus 31. 

  előterjesztéshez kérelem beadására: 2013. június 7. 

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 

 

9./ A Szentgotthárdi Civil Fórum munkájához kapcsolódó feladatok 

 

- A Szentgotthárdi Civil Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Hivatal egy helyiséget és 

egy laptopot bocsát térítésmentesen a Civil Fórum rendelkezésére feladataik elvégzéséhez. 

 

Határidő: folyamatos 



Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

Jelen cselekvési programterv 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig szól. 

 

Szentgotthárd, 2013. április … 

 

Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviseletében képviseletében 

Cziráky László elnök   Huszár Gábor polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2012. évi beszámolója 

 

Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

          Tárgy: Javaslat a 2013.évi cselekvési tervhez  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége jelen levelében 

tolmácsolja a civil szervezetek köszönetét, hogy 2012. évben is lehetőséget teremtettek 

arra, hogy a Civil Pénzalapból támogatás kapjanak a civil szervezetek programjaik 

megvalósításához.  

 

A városban működő civil szervezetek száma változó, irány pozitív.  A mellékelt taglista 

szerint jelenleg 58 civil szervezettel tartunk kapcsolatot. Az új civil törvény civil 

szervezetnek ismeri el a jogi személy civil szervezetek mellett a civil társaságokat is 

(klub, kör).  Ezen szervezetek is nagyon hasznos közösségi munkát végeznek, igaz teljes 

jogosultsággal nem rendelkeznek.  A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek 

tevékenységét, lehetőség szerint segíti működésüket, melyhez az önkormányzattól 

partnerként támogatást kap.  A támogatás fejében továbbra is vállalják önkormányzati 

feladatok ellátását, programok és rendezvények megvalósítását, együttműködést az 

önkormányzattal a lakosság széles rétegét érintő kérdések megoldásában, 

véleményezésében, adatgyűjtésben.  

 

Szervezett a civil élet Szentgotthárdon 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2005. óta működik. Jogi személyként 

2006-ban került bejegyzésre. 2012. évben alapszabály módosításával lehetőséget teremtettünk 

arra, hogy a kistérség civil szervezetei is tagként csatlakozhassanak hozzánk. A térségben 

működő civil szervezetekkel való kapcsolat felvétellel és eszmecserével olyan kitelepülésre is 

eljuttathatnánk fontos információkat, ahol ennek hiánya miatt hátrányt szenvednek az ott élők. 

Ezeken a településen nagy számban élő szlovén és német nemzetiségű lakosság, számára is 

lehetőséget biztosítunk programjainkon való részvételre.  El kívánjuk érni, hogy a 

kistérségben működő civil szervezetek megtalálják egymást, tapasztalatot cseréljenek és 

segítsék egymás munkáját, közös projektekben gondolkodjanak.  

  

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2013. évben folytatjuk a városban működő civil szervezetek 

összefogását, a civil szervezetek érdekeinek és jogainak teljesebb érvényesülését. és 

tevékenységük segítését, továbbá megvalósítjuk a már hagyományossá vált kulturális 

programjainkat.  

Fontos számunkra, hogy a civil szervezetek munkatervei beépülnek az önkormányzattal 

közösen kidolgozott cselekvési tervbe. A Képviselő-testület napirendjén, továbbra is szerepel 

a civil szervezetek helyzetének megvitatása, továbbra civil referens segíti a kapcsolattartást, 



információáramlást.   Folytatjuk a párbeszédet az önkormányzattal, folyik az egyeztető 

megbeszélés a jegyző és a Szentgotthárdi Civil Fórum vezetői között. 

 

Feladatunknak tartjuk az információk eljuttatását a civil szervezetek részére, 

információgyűjtést és továbbítást a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának gyűjtésében, 

segítségül hívjuk a médiákat.  

 

Az előző 2012. évben megvalósult közös célok:  

1. Támogattuk a városunk tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében 

csatlakozunk helyi akciókhoz (Rába habzása ellen elleni küzdelem Zöld Szentgotthárd 

program). 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. . 

2. A 2012-es év a szolidaritásé, az összefogásé, egymás segítéséé. A számos olyan 

programot valósítottunk meg, ahol találkozhattak a generációk. (pl. Májusfa felállítása, 

Civilek Napja, Kistérségi Forgatag). 

3. Mesepalota hetente változó, Idősek magazinja havonta változó tv műsorok folytatása.  

4. Működési feltételek biztosítása: a legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú 

működését segítő háttérbázis biztosítása, ennek érdekében fontos a működési 

költségek biztosítása az eszköz ellátottság javítása. A közfoglalkoztatás keretében 

rövid távra (3 hónapra) biztosított a Munkaügyi Központ és az önkormányzat 

munkatársat részünkre munkatársat. További 2,5 hónapra támogatott pályakezdő 

segítette az iroda működtetését.  Megoldás lehetne állandó 4 órás munkatárs 

foglalkoztatásának feltételeinek megteremtése.  A civil iroda a civil szervezetek 

tevékenységének helyszínévé vált. Fenntartása a civil szervezetek számára 

létfontosságú.   

5. Tájékoztató fórumok szervezésével célunk információk eljuttatása a civil szervezetek 

részére. Ilyen volt a február 6-án „Központban az önkéntesség” című tájékoztató 

fórum, önkéntes- és fogadószervezet felkészítése a Vas megyei Civil Centrum 

közreműködésével. 2011. évtől Önkéntes Pontként csatlakoztunk a Vas megyei 

Önkéntes Centrumhoz. A program legfőbb célja a hálózatépítés, és az önkéntesség 

formálissá tétele.  Ennek érdekében a Centrumtól szakmai segítséget is kaptunk. Záró 

konferenciájára 2012. július 6-án került sor, melyen több szentgotthárdi civil szervezet 

is képviseltette magát. 

6. KÉK. (Közös Érdekek Kerekasztala) fórum szervezése: A civil szervezetekre 

vonatkozó törvényváltozásokról és NEA működési pályázatáról Frikk József 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi referense tartott előadást 04.18-án. 

2012. október 24-én „Csak egy kis odafigyelés”, címmel valósult meg, azzal a céllal, 

hogy megosszuk a város vezetőivel észrevételeinket és javaslatainkat. 

7. Pályáztunk az „OPEL nyílt napon” való részvételre, mellyel a célunk egyrészt be 

kívántuk mutatni azt az aktív tevékenységet, melyet a civil szervezetek végeznek 

Szentgotthárdon, másrészt tagtoborzásra és önkéntesek toborzásra is fel kívántuk 

használni az alkalmat.  

8. Második alkalommal kerül kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj 

pályázat, ezáltal hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint   

munkájuk elismerését és  megbecsülését. 

9. A CISZEBAT XII. Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megrendezése, erre 

novemberben került sor. A programok: bemutatkozott a Vas Megyei Civil Információs 

Centrum, átadásra került az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj, amelyet a civil a 

PRONAS egyesület kapott. Az elismeréssel járó 30000,- Ft támogatással együtt. A 

kitűntetett bemutatta tevékenységét is jelenlévőknek.  

Partnerséget ajánlottunk a helyi vállalatok számára, hogy közös erővel nyújthassunk minél 

több és színvonalasabb szolgáltatást az itt élő lakosság részére. A fogadtatás még nagyon 

csekély mértékű, de mi civilek bízunk abban, hogy Magyarországon és Szentgotthárdon is 



egyre több cég ismeri fel a vállalati önkéntes programokban rejlő lehetőségeket, vagyis azt, 

hogy dolgozói számára lehetővé tegye az önkéntes programokban történő részvételt, s egyben 

ezzel is segítse a környezetében lévő helyi közösségeket.  

  

 

A Szentgotthárdi  Civil Fórum összeállította  2013. évi munkatervét és cselekvési tervét. 
A munkaterv (1. sz. melléklet) szövegesen tartalmazza a fórum által szervezett programokat, a 

programterv (2. sz melléklet) részletes programjaink felsorolása. A „Javaslat a Cselekvési 

Tervhez (3. sz. melléklet) a civil szervezetek által megadott programok alapján lett 

összeállítva.   A cselekvési terv összeállításának kettős a célja: egyrészt az önkormányzattal 

kötendő Cselekvési tervhez nyújt információt, másrész összehangolja a civil szervezetek ez 

évi programjait.  

 

A Javaslat a Cselekvési Terv-hez tartalmazza többnyire a korábbi években már 

hagyományossá vált programokat, továbbá néhány új program beemelését is javasoljuk: 

- bekapcsolódás a zöld területek gondozásába – a Liget, várkert 

gondozása,  

- 12. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon, 

- évfordulók megünneplésében a civil szervezetek aktív részvétele. 

- ismeretterjesztő fórumok és vetélkedők rendezése, 

- a SZCIF működési feltételeinek biztosítása.  

 

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 Szentgotthárdi Civil Fórum működése hetedik évében elmondhatja, hogy megvalósította a 

kitűzött célját, hisz példás a városban civil szervezetek összefogása és érdekeik képviselete. A 

városban működő szervezetben tevékenykedő önkéntesek száma lakosság mindegy harmada, 

közel 3 ezer fő. 

 

A civil szervezeteknek tevékenységükhöz eszközökre van szükségük, melyhez a 

magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzat, kormányzat segítsége nélkül nem 

juthatnak hozzá. 
 

A  SZCIF elnöksége számít az önkormányzat, a Képviselő-testülete együttműködésére, 

partneri viszony fenntartásában, a programok megvalósításhoz szükséges támogatások 

biztosítására.  

 

 

Szentgotthárd, 2013. március 18. 

       Cziráky László 

             Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2013. évi munkaterve 

 

A polgárok európai éve 2013. 
 

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM MUNKATERVE 

 

2013. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2013. évben folytatja a városban működő civil 
szervezetek érdekében megkezdett érdek-képviseleti tevékenységét.  

A SZCIF 2013. évi  elképzeléseit  az Európa Unió által meghirdetett „A polgárok európai éve 

2013.” célkitűzései mentén szeretné  megvalósítani: A cél, hogy párbeszédet ösztönözzön a 

kormányzat valamennyi szintje, a civil társadalom és az üzleti élet szereplői között.  

 

 
Bővíteni szeretnék tagszervezeteink sorát a Szentgotthárdi Kistérség településének civil 

szervezeteivel. 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, 

tájékoztató fórumokat szervezünk. 

 
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.  2013. június 8. 

 

3. Közös célok megvalósítása: Támogatjuk a városunk tisztasági mozgalmait, a hulladékgyűjtést, a 
Rába habzás elleni küzdelmet.  

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

egy osztály” szemétgyűjtési akciót az iskolásokkal. Tagszervezeteinkkel közösen megvalósítjuk 
munkaterv szerinti programjainkat.   

 

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. 

 
2013. 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 2013. évi munkatervünk részét képezi a részletes programterv és 

cselekvési terv is.   
 

Jelen munkatervet az elnökség 2013. március 6-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a Közgyűlésnek 

elfogadásra ajánlja.  

 
 

Szentgotthárd, 2013. március 6. 

     
 

                                                            

      …...................................................... 

          Cziráky László  
                                                          SZCIF elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum programterve 

 
SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM PROGRAMTERVE 

 

A polgárok európai éve 2013. 
 

 

 

Időpont                          P R O G R A M      
 

Január   Civil Információs Centrum kialakítása  

Vas megyében című projekt Partnerségi információs nap 
 

Február Civil szervezetek munkaterveinek begyűjtése 

  
Március SZCIF Elnökségi ülése  

                                        Munkaterv összeállítása 

                   Közgyűlés előkészítése 

           Szekcióvezetők kibővített ülése   
                                        (munkatervek-kapcsolódási pontok, koordináció) 

        Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

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

 

Beszámoló 2012. évi tevékenységről Szentgotthárd Önkormányzata részére.  2013. évi 

Közös cselekvési terv kidolgozása az Önkormányzattal. 
 

 

Április  SZCIF Közgyűlés – Beszámoló a 2012 év munkájáról, zárszámadás 
       2013 év munkatervének elfogadása. 

       Új tagok felvétele.  

  Felkészülés a Civilek Napja programra. 
  Város májusfájának felállítása. 

 

 

Május   Civilek Napja (szekcióülések, étkek versenye, kulturális programok) 

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) Téma: Mit jelent számukra az Európa Unió 

–ismeretterjesztő előadás. 

Bekapcsolódás a zöld területek gondozásába. 
SZCIF elnökségi ülése – aktuális feladatok megbeszélése. 

 

Június   „Kistérségi Forgatag” (június 8.) 
      Kiemelt kistérség: Rönök 

  Parlagfű mentesítésre mozgósítás 

  Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

Július- aug.  Igény szerint nyári napközis jellegű táborok és vetélkedők szervezése,  

12. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon, 

a tagszervezetek közreműködésével, önkormányzat támogatásával. 

                        Szekcióülések (aktuális feladatok megbeszélése. 
 

 

Szeptember  SZCIF elnökségi ülése. 

  Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 
  „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” pályázat kiírása. 

                        OPEL napon részvétel. 

 



Október Egy nap városunk tisztáságáért „Egy szervezet egy osztály” Őszi tisztasági akció 

meghirdetése. 

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) …………… 

        
November  Civil Szervezetek XIII. Baráti Találkozója megszervezése, 

   „ Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj átadása. 

 
December   Negyedéves megbeszélés önkormányzattal, a problémák, teendők átbeszélése. 

   SZCIF Elnökségi ülése – 2013 év összegzése. 

        
                                                    

Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a Gotthárd 

TV-vel közösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum javaslata a cselekvési terve 

 

Javaslat a „Cselekvési Programterv”-hez 

2013. 

 

 

Együttműködési lehetőségeket a következő témakörökben látunk: 

 

 

1./ A lakosság egészségvédelme témában                                             

 Felelős: SZCIF Egészségügyi szekciója 

            

                                                                

Egészségügyi, felvilágosító előadások szervezése 

 Szűrővizsgálatok csoportos hallásvizsgálat, mammográfia, melanoma) 

 Vetélkedők,  

 Drog prevenció és Elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon   

 Egészségnap                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                

2./ A környezet védelme és tisztasága témában           

Felelős: SZCIF Környezetvédelmi szekciója 

                                                                                                                                                                                                             

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

           

 Városrészeken közterületek kaszálása (folyamatos) 

 Hársas tó fenntartási feladatainak ellátása (folyamatos) 

 Gyepmesteri feladatok ellátása (folyamatos) 

Rába- Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése (folyamatos) 

Zöldterületek gondozása (Liget, várkert, gyümölcsös) 

           

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  sportnapja"   

            Civil Szervezetek XIII. Baráti Találkozója megszervezése (november) 

            Irodalmi vetélkedők  

12. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon              

A várost bemutató cd- város dallal az évfordulókra  

A PKKE által szervezett kulturális rendezvényeken aktív közreműködés 

Városrészi (falu) napok- a városrészeken működő egyesületek és városban működő 

kulturális csoportok közreműködésével. 

          

                                                            

           

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  

/ Nyugdíjas Ped./ 

  Kirándulás kisiskolásoknak / Harmónia Klub/                                                                                                          

                                       

    

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                        

 

7./ Sport területén                                           

Felelős: SZCIF sport szekció vezetője        

             2013. 10. Csatafutást                                                           

             Kerékpáros Egylet programjai                   

         

            

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.         

       Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj átadása     

                                                                    

 

Szentgotthárd, 2013. március 6. 

 

                                                                                                                                                            

Cziráky László                                      

SZCIF elnök 

 



8. számú melléklet 

Szabályzat 

 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap 

felosztásáról 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 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 Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 
Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 
Támogatásigénylő lap kitöltésével és határidőre a Hivatalba, a civil referenshez 
történő eljuttatásával.  
 

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 igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A 
beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett 
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott 
pályázat esetén a 2012-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően 
beadott pályázat esetén a 2013-ban megtett letétet kell igazolni.  A beszámoló 
letételének igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.  

 
5.) Az Alap kétharmad részére (2.700.000,- Ft) a civil szervezetek szabadon pályázhatnak 

az általuk választott cél/program megvalósítására, egyharmad része (1.300.000,- Ft) 
jelen szabályzat 6.) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére igényelhető a 
Szabályzatban foglalt pályázati feltételek szerint.  
 

6.) A civil szervezetek, alapítványok és városrészek elsősorban a helyben megvalósuló 
társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, programok 
szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 
6. 1. Kulturális feladatok 
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 
b) Gyermeknapi programok szervezése 
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 



d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 
f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 
g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése 

 
6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
a) Iskolai versenyek szervezése 
b) Nyári táborok szervezése 
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 
6.3. Ismeretterjesztő, életmódhoz kapcsolódó feladatok 
a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése 

 
6.4. Sportfeladatok  
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése 
 

6.5. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 
fejlesztése  
a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 
b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 
c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 
 

6.6. Környezetvédelem 
a) Szentgotthárd hulladékgazdálkodási rendszerének népszerűsítésében való 

szerepvállalás 
b) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  
 
6.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 
településeken 
 
6.8. Civil Iroda működtetése 

    
7.) 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. 

  
8.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a 

településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő civil szervezet vagy a településrészi 
önkormányzat kérhet támogatást.  

 
9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem 

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



10.) 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 Hivatalba. Amennyiben a 
Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. 
A Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő 
szabadon, illetve célirányosan felosztható összegről.  

 

13.) 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.  

 
14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai 

a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi és a decemberi testületi ülés. A felsorolt 
hónapokban a következő időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 5., 
június 7., szeptember 6., november 29. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az 
Alap kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 
véleményét.  

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

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 
 

16.) 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. 

 

17.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 
megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően 
bizonylatokkal - a 6.5. b) pont esetében legalább írásban benyújtott beszámolóval - 
köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, 
illetve az első írásos felszólításig 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.  

 

18.) 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 CLXXV. 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 …../2013. számú 
határozatában fogadta el 2013. ……. 
 
Szentgotthárd, 2013….. 
 
            
        Huszár Gábor 
         polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. számú melléklet 

Pályázati kiírás 

 

 
 

 

PÁLYÁZAT 
 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2013. 

ÉVI CIVIL SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET TÁMOGATÓ ALAPBÓL 

TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE! 

 

1. A pályázat célja 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011-ben hozta létre a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapot azzal a céllal, hogy a városban aktívan tevékenykedő civil 

szervezetek, alapítványok munkáját segítse. 2011-ben és 2012-ben az Önkormányzat a Civil 

Alap segítségével összesen … Ft támogatást nyújtott a szentgotthárdi civil szervezeteknek és 

városrészeknek a különböző kulturális, közéleti és sportfeladatok ellátásoz.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013-ban ismét feltöltötte a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapot, amelynek idén kétharmad részére a szentgotthárdi civil 

szervezetek, városrészek célirányosan pályázhatnak. A Szentgotthárdi Civil Fórummal 

közösen kidolgozott éves cselekvési és programtervben meghatározott feladatokkal 

összhangban álló pályázati kiírás tartalmazza azokat a rendezvényeket, feladatokat, amelyek 

megszervezésével, elvégzésével Szentgotthárd Város Önkormányzata a városban valamint a 

városrészeken működő civil szervezeteket kívánja megbízni.  

 

2. A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapban rendelkezésre álló összeg 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében 4.000.000,- Ft-ot különített 

el az Alapba, amelynek kétharmad részére (2.700.000,- Ft) pályázhatnak a civil szervezetek, 

alapítványok, illetve városrészek.  

 

3. A pályázat időtartama 

 

A benyújtott pályázatokat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi és a 
decemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő időpontokig kell a 
pályázatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani: 2013. április 5., 2013. 
június 7., 2013. szeptember 6., 2013. november 29.  
 
4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek 
 



A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból azok a bíróság által bejegyzett 
szentgotthárdi civil szervezetek, alapítványok, valamint azok a városrészek igényelhetnek 
támogatást, amelyek eleget tesznek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 
meghatározott letétbe helyezési kötelezettségnek, illetve amelyek a korábban az Alapból 
elnyert támogatásról a szerződésükben foglalt határidőig elszámoltak.  
 
5. A pályázat benyújtásának feltételei, menete 
 
Az Alapból írásos kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni 
kell: 

h) a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), a 
„Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt található 

 Támogatásigénylő lapot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, 
városrészeknek egyaránt kötelező) 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 
hiányáról szóló nyilatkozatot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, 
városrészeknek egyaránt kötelező) 

 a közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 
érintettségről (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt 
kötelező) 

i) a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és 
alapítványoknak kötelező) 

j) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az 
Országos Bírósági Hivatalnál az előző üzleti évről készült beszámoló letétbe 
helyezését igazoló postai feladóvény másolatát (csak a civil szervezeteknek és 
alapítványoknak kötelező). 

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi 
Polgármesteri Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., I. emelet 7. 
iroda). A határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban a Képviselő-testület elé 
terjeszteni! 
 
6. A pályázat elbírálásának menete 
 
A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a 
Képviselő-testület elé. A Testület a Civil Fórum javaslatait, illetve Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum éves cselekvési és programterve pontjait 
figyelembe véve dönt a támogatásról és annak mértékéről. A képviselő-testületi határozatot 
követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt a civil szervezettel, alapítvánnyal, 
városrésszel, amelyek a szerződés pontjai értelmében kötelesek az elnyert támogatás 
felhasználásáról elszámolni.  
 
7. A pályázat köre 
 
A civil szervezetek, alapítványok, városrészek szentgotthárdi és kistérségi – elsősorban a 
lakosságnak szánt – programok szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak az alábbiak 
szerint:  
 

7.1. Kulturális feladatok 

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


a) Civil Nap és Kistérségi Forgatag szervezése 
b) Gyermeknapi programok szervezése 
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 
f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 
g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése 

 
7.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
d) Iskolai versenyek szervezése 
e) Nyári táborok szervezése 
f) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 
7.3. Ismeretterjesztő, életmódhoz kapcsolódó feladatok 
b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése 

 
7.4. Sportfeladatok  
b) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése 
 

7.5.  Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 
fejlesztése  
d) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 
e) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 
f) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 
 

7.6.) Környezetvédelem 
c) Szentgotthárd hulladékgazdálkodási rendszerének népszerűsítésében való 

szerepvállalás 
d) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  
 
7.7.) Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 
településeken 
 
7.8. Civil Iroda működtetése 

    
 
 
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:  
Szép Renáta, civil referens 
Tel: 94/553-019 
e-mail: titkarsag@szentgotthard.hu 
 
 
Szentgotthárd, 2013. …. 
 

 

mailto:titkarsag@szentgotthard.hu


 

10. számú melléklet 

Támogatásigénylő lapok 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2013. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

 

1.) A városrész adatai: 

 

Neve:  

Képviselőjének neve:  

 

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, 2013. év ………….. hó … nap 

 ……………………………. 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013……………. ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2013. ………………….. 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/
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2013. 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 

□ Külkapcsolati 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:  ………………… 
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- 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, 2013. év ………….. hó … nap 

 ……………………………. 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. ……………… ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2013. ……………... 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/
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11. számú melléklet 

Kérdőív 

 

KÉRDŐÍV 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A CIVIL SZERVEZETEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 2012. ÉVI TAPASZTALATAIRÓL 

2013. február 

1.)  A civil szervezet neve: 

 

 

2.) A civil szervezet képviselője: 

 

 

3.) A civil szervezet székhelye: 

 

 

4.) A szervezet tagja-e a Szentgotthárdi Civil Fórumnak? 

Igen  

Nem  

 

5.) A szervezet státusza: 

Közhasznú  

Kiemelten közhasznú  

Nincs közhasznúsági nyilvántartásba véve  

 

6.) A szervezet alapító okiratában meghatározott tevékenységi köre: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                      

 

7.) Az elmúlt évben – 2012-ben – a szervezet által elvégzett konkrét feladatok: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

8.) Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

a.) A szervezet igényelt-e támogatást az Alapból 2012-ben? 

Igen  

Nem  
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 b.) A pályázat elbírálása pozitív volt-e? 

Igen  

Nem  

c.) Ha igen, az elnyert támogatás összege? 

 

 

9.) Értékelje a szervezet Szentgotthárd Város Önkormányzatával való együttműködését! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10.) Milyen lehetőséget lát a szervezet az Önkormányzattal való hatékonyabb 

együttműködésre?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11.) Milyen feladatokat látna el szívesen a szervezet az Önkormányzattal 

együttműködve? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Megtisztelő válaszaikat köszönjük! 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi Külkapcsolati terve, külkapcsolatok 

várható bővülése. A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok 

áttekintése, pályázati lehetőségek. A közvetlenül a szlovén illetve az osztrák oldali területekkel 

való kapcsolatok új lehetőségeinek áttekintése. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Minden évben megtervezzük az adott esztendőben esedékes testvérvárosi találkozókat, s ezt egy 

külön dokumentumba, a külkapcsolati tervbe foglaljuk. Az önkormányzat éves külkapcsolati terve – 

melynek lényege a kiutazási és fogadási terv – tehát a testvérvárosi rangra emelt nemzetközi 

kapcsolataink ápolásának éves ütemezését jelenti. 

 

 

Testvérvárosaink 

 

Szentgotthárdnak jelenleg öt testvérvárosa van, nevezetesen Delle (Franciaország), Petrilla (Románia 

- Erdély), Tarvisio (Olaszország), Walldürn (Németország) és Izola (Szlovénia). Ez utóbbi három 

településsel – lehetőségeinkhez képest – tartjuk a kapcsolatot (lásd: lentebb). Delle-lel és Petrillával 

nem élő a kapcsolat - elsősorban a nagy távolsággal magyarázható a kapcsolatok elsorvadása. Delle-

lel a nyelvi nehézségek is problémát jelentenek, de az Erdélyben található Petrilla sem tipikus magyar 

település, így ez az ő esetében is elmondható. Delle kapcsán még megemlíthető, hogy 2004-ben még 

megpróbáltuk felvenni önkormányzatával a kapcsolatot, de kevés sikerrel. A francia testvérvárosi 

kapcsolat felélesztésére nem igen van jelenleg esély illetve késztetés. 

 

A 2012. év eseményeinek áttekintése 
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A tavalyi évre az alábbi táblázatban foglaltakat határozta meg a Képviselő-testület, mint külkapcsolati 

tervet: 

 

Fogadás 

Város Meghívott Civil partner, 

intézmény stb. 

Esemény Időpont 

Izola 

Tarvisio 

Walldürn 

polgármesterek 
Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok 
2012. július 27-29. 

Izola kézilabdás diákok SZOI 

XVIII. Arany János 

Nemzetközi Kézilabda 

Torna 

2012. október 

 

Kiutazás 

Város Civil partner, intézmény stb. Esemény Időpont 

Walldürn - 
Római Múzeum 

kiállításmegnyitója 
2012. március 30. 

Walldürn Gotthárd-Therm Kft. Virág- és Fényfesztivál 2012. május 25-27. 

Izola Szentgotthárdi Tigrisek (SZOI) 
Eurofest Nemzetközi 

Kézilabda Fesztivál 
2012. július 1-6. 

Tarvisio 
SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 
sítábor 2013. február 

 

A fenti tervben foglaltak megvalósulásával kapcsolatban az alábbiakról tudunk beszámolni: 

 A Történelmi Napokra nem jöttek el a testvérvárosaink polgármesterei, 

 Az Arany Kézilabda Tornán az izolaiak idén nem vettek részt. 

 A Római Múzeum kiállítás megnyitóján Alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatunkat. 

 Május 16-án egy nyolcfős küldöttséggel utaztunk Walldürnbe, a 38. alkalommal 
megrendezett Fény és Virágfesztiválra. Az ötnapos rendezvényre a szentgotthárdi fürdő helyi, 
illetve őrségi specialitásokkal érkezett, amely nagy sikert aratott testvérvárosunk lakóinak 
körében. 

 A Szentgotthárdi KK július 1-6-ig Szlovéniában, Izolán a 20. alkalommal megrendezett 
Eurofest nemzetközi kézilabdatornán részt vett, ahol két korosztályban is képviseltette 
magát. 

 A gimnazistáink részvételével a tarvisiói sítábor is lezajlott 2013. február 03-08. között. 
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A tervben foglaltakon túl az alábbi „külkapcsolati” események kapcsolhatók a tavalyi évhez: 

 Február 05-én a Polgármester képviselte az Önkormányzatot a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége által a szlovén kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen  

 Február 08-án a szlovén kultúra napja alkalmából a Polgármester az Országos Szlovén 
Önkormányzat által szervezett ünnepségen is részt vett  

 Február 23-án a Bécsi Magyar Nagykövetségen képviselte a Polgármester a várost azon a 
találkozón, amelynek célja, hogy kötetlen formában kerülhessen sor az osztrák határ mentén 
fekvő magyar megyék önkormányzatainak, településeinek vezetőivel a nyugati 
szomszédainkkal kapcsolatban felmerült esetleges gondok, problémák megbeszélésére, 
valamint egyeztetésekre.  

 Február 24-én a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Szlovén Köztársaság 
Szentgotthárdi Főkonzulátusa által a szlovén kultúra napja alkalmából szervezett 
hangversenyen a Polgármester vett részt 

 Nemzetközi Asztalos Versenynek adott otthont 2012. április 21-én a szentgotthárdi III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégium, ahova a határon túli osztrák és szlovén faipari 

szakképző iskolák tanulóit is meghívták.  

 Március 02-án nyílt meg a Pável Ágoston Múzeumban ’A Szentgotthárd környéki szlovének 
életmódja’ című kiállítás,  amelyet Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr, valamint 
Ljudmila Novak miniszter asszony, a határon túli szlovének minisztere nyitott meg. A 
rendezvényen a Polgármester képviselte a várost.  

 Május 02-án a Polgármester Obenpullendorf-ba utazott ahol részt vett az Europaforum 
Burgenland és a Vas Megyei Önkormányzat által szervezett II. Pannon Konferencián. A 
konferencia célja az osztrák-magyar határmenti térség legaktuálisabb témáinak, kérdéseinek 
bemutatása, tisztázása volt.  

 Május 09-én a Polgármester fogadta a Szlovéniából érkezett parlamenti bizottságot.  

 2012. május 11-én Lendván rendezték meg a Mini Olimpia elnevezésű nemzetközi atlétika 
versenyt, ahol 3 ország 7 csapata versenyzett. A szentgotthárdi SZOI Arany János Általános 
Iskola 1-4. évfolyama 34 fővel vett részt ezen a versenyen.  

 Május 18-án érkezett Szentgotthárdra a 24 Város Szövetsége rendezésében zajló elektromos 
autók versenye, mely két napon át, három országon keresztül hívta fel a figyelmet az 
elektromobilitásra, a megújuló energiára, a klíma- és környezetvédelemre. A résztvevőket Dr. 
Reisinger Richárd alpolgármester úr fogadta. 

 Június 02-án Heiligenkreuz im Wienerwald-ba látogatott a Polgármester, ahol találkozott 
Maximilian Heim apát úrral és Richter igazgató úrral, akikkel körbejárták a ciszterci kolostort 
is.  

 Június 13-án a Bécsi Magyar Nagykövetségen a Polgármester vett részt azon a konferencián, 
amelynek célja az volt, hogy a határmenti kérdésekben eszmecserét folytassanak az osztrák 
oldal helyi tisztviselőivel, polgármestereivel.  

 Június 16-án a Polgármester fogadta a Rába-vidékre érkező Szlovén Diplomaták Klubjának 
tagjait. 

 Június 21-én a Polgármester képviselte Önkormányzatunkat a Lipa Hotelben, a Szlovén 
Államiság Napja alkalmából megrendezett ünnepségen.  

 Július 11-én a Polgármester fogadta a Kínából érkező delegációt, akiket körbevezett az Ipari 
Parkban és bejárták az Allison Transmission gyárat is. 

 A Képviselő-testület a 148/2012. számú Képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot kíván benyújtani az Európa a polgárokért program keretében a 2013. augusztus 
20-i városi ünnepségekhez kapcsolódó testvérvárosi találkozó megrendezésére. A 
testvérvárosainkat meg is kerestük, azonban a pályázati űrlap kitöltéséhez szükséges 
adatokat nem adták meg, így a pályázatot nem lehetett benyújtani.   
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 Szeptember 13-án került sor a Szlovénia-Magyarország Határon Átívelő Vegyes Bizottság 
negyedik ülésére a Hotel Lipa konferenciatermében, ahol a Polgármester köszöntötte a 
program résztvevőit.  

 Szeptember 19-én városunkba látogatott Ngo Duy Ngo, a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki megnyitotta a Színházban 
megrendezett „Az  ismerős és ismeretlen Vietnám” c. bélyegkiállítást, amelyet a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, A Magyar-Vietnámi Baráti Társaság, a Körmendi és 
Szentgotthárdi Bélyeggyűjtő Körök és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezett. A 
kiállítás anyagát Dr. Déri Miklós úr bocsátotta rendelkezésre.  

 Szeptember 21-én városunkba látogatott Szlovénia agrárminisztere, akit a Polgármesteri 
Hivatalban látott vendégül a Polgármester. 

 Szeptember 28-29-én Szentgotthárdra érkezett egy kisebb küldöttség a németországi 
testvérvárosunkból, Walldürnből. A delegációt a Polgármester vezette körbe a helyi 
turisztikai látványosságokban, a fürdőben, a szállodában, a Színházban, a Pável Ágoston 
Múzeumban és a Polgármesteri Hivatal épületében.  

 Október 24-én, Budapesten, az Osztrák Nagykövetségen nemzeti ünnepük alkalmából 
rendezett fogadáson Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr képviselte a várost.  

 Október 24. és 27. között Svájcba látogattunk Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úrral, 
Kállai Tünde külső projektmenedzserrel és Tieger Gáborral a Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt keretében 

 December 06-án a Polgármester Lendvára látogatott a 40. művésztelep kiállítás megnyitója 
apropóján. 

 Sajnálatos módon a korábbi walldürni polgármester, aki 17 évig volt a város élén, meghalt – 
Önkormányzatunk nevében a Polgármester gyásztáviratot küldött. 

 

 

 

 

Pályázatok 

 

Ahogy azt már fentebb ismertettük, Önkormányzatunk a 148/2012. számú Képviselő-testületi 

határozatában úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani az Európa a polgárokért program 

keretében a 2013. augusztus 20-i városi ünnepségekhez kapcsolódó testvérvárosi találkozó 

megrendezésére. A testvérvárosainkat meg is kerestük, azonban a pályázati űrlap kitöltéséhez 

szükséges adatokat nem adták meg, így a pályázatot sajnos nem lehetett benyújtani.   

 

A külkapcsolatok között megemlítendő a svájci Luzern-nel közös pályázati projektünk is. Bár a 

pályázat kiírásakor testvérvárosi szerződésnek titulált megállapodás időközben „együttműködési 

egyezménnyé” változott, a két város viszonya tehát nem vált testvérvárosi kapcsolattá, a közös 

projekt bizonyos szinten mégis összehozta a kettő települést. Az energiaváros projekt 2012.06.07-én 

indult, és várhatóan 2013.06.06-án zárul. A projektnek köszönhetően számos európai ország után 

hazánkban is támogatókra talált Európai Energia díj, egy olyan nemzetközi kitüntetés, amely azon 

helyi közösségek tevékenységét értékeli, amelyek példamutató, valódi, tartós és jövőbe tekintő 
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energiapolitikát vezetnek be. Városunkban 2013. január 23-24-25-én került sor az első energia-

felülvizsgálatra. A megvalósítás időszakában a következő három évre szóló célok és részletes 

akcióprogramok kidolgozása és végrehajtása történik. A harmadik év lejártával megtörténik az 

eredmények ellenőrzése majd a díj adományozása. Szentgotthárdon 2013. április 29-30-án kerül sor 

a következő találkozóra, illetve a zárókonferenciát Luzernben rendezik 2013. június első hetében. 

 

Elképzeléseink 2013. évre: 

 

„Idegen”forgalom 

 

Ezen a területen új irány megnyitását jelentheti, ha a külkapcsolataink fogalmát a korábbiakhoz 

képest kiterjesztően értelmezzük és beleveszünk olyan területeket amelyeket korábban nem 

vizsgáltunk. Ebben a megközelítésben az idegenforgalom területe is hozzátartozik a város 

külkapcsolataihoz, hiszen számos külföldi turista is megfordul városunkban. A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület nyilvántartása alapján tavaly közel 482 osztrák, 60 szlovén és 55 egyéb látogató fordult 

meg a Turisztikai Információs Központban. Ez csak azoknak az idelátogatóknak a száma volt, akik 

információkéréssel, konkrét segítségért tértek be a Turisztikai Információs Központba. A turistaként 

érkezőkkel való foglalkozás, a fogadásukhoz megfelelő körülmények megteremtése bizonyos 

szempontból tartozhat a külkapcsolatokhoz. A nemzetközi kapcsolatok létesítésének egyik célja 

természetesen, hogy kiépítésével és ápolásával alkalmat teremtsen a város és környéke értékeinek 

bemutatására, hozzájárulva a város és térségének gazdasági, kulturális gyarapodásához. Az 

idegenforgalmi fejlesztéseink, a Fürdő üzemeltetése, stb. mind a város külkapcsolatainak kedvező 

alakulásához járulnak hozzá – nap, mint nap. 

 

Ennek megfelelően a város idegenforgalmi cselekvési tervének számos pontja kapcsolódik ahhoz, 

hogy a hozzánk ellátogatók minél elégedettebbek legyenek. A terv konkrétan megfogalmazza azt az 

igényt is, hogy a Hármashatár városaként – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - 

Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképessé kell tenni külföldön is, feladatként 

határozza meg a külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozását és 

végrehajtását.  

 

A helyi TDM egyesület és a Gotthárd Therm Kft. szervezésében városunk idén is képviseli magát a 

walldürn-i fesztiválon, amely várható időpontja: 2013. május 8-12. A szervezők – a tavalyihoz 

hasonlóan - helyi termékeket visznek magukkal, illetve kiadványokkal népszerűsítik a várost. 

(Aktuálisan már zajlik is a termékek gyűjtése, illetve a delegáció összeállítása.) 
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A kulturális turizmus is kapcsolódó terület: Szentgotthárd történelmi öröksége, a ciszterci 

„hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez. Felmerül az 

egyházi turizmus erősítése is, benne helyi/térségi programút kialakításával vagy más programokhoz 

való csatlakozás lehetőségével.  

Ebből a szempontból jelentősége lehet annak, hogy – nem kis részben szentgotthárdi civil szervezet 

munkájának köszönhetően (Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd) - 2013-tól 

Szentgotthárd és térsége is csatlakozik a Mária úthoz, mint Európa több országán átvezető 

zarándokútvonalhoz.  

A másik fontos lehetőség e téren Szent Gotthárd, a város névadó szentje lehetne, alakjához kultuszt 

lehetne teremteni, amely egyben a város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben 

megalapozhatná a város külföldi ismertségét. Május 05-én ünnepeljük meg Gotthárd napját, az 

alkalomból történelmi sétát szervezünk a város nevezetes épületeihez (idegenvezető: Csuk Ferenc). 

Szerencsés lenne ezt a „történelmi sétát” megtartani és idegen nyelven is elérhetővé tenni, továbbá 

a kiadványokban tematikus útvonalként jelölni. Gotthárd napja kapcsán Felmerült, hogy meg kellene 

keresni a hildesheimi plébániát és a Bécs melletti Heiligenkreutz-i Apátságot is egy látogatásra és akár 

egy közös misére ezen a napon. 

 

Továbbra is kihasználatlan terület a külkapcsolatoknak a kultúrához kapcsolható része. Szentgotthárd 

a szlovén – osztrák határ mentén egyik lehetséges pontja egy kulturális háromszögnek, amit az 

eddigieknél sokkal jobban ki lehetne használni. Lehetne a három területből egy olyan pezsgő 

kulturális teret létrehozni, amelyben egyszerre van jelen három ország, három nép kultúrája és ami 

közös programokban, fesztiválokban, rendezvényekben fejeződik ki. Ez már Szentgotthárd kulturális 

életének átszervezésekor,. a Pannon Kapu Kulturális Egyesület létrejöttekor is felmerült, de sajnos 

azóta sem, vagy csak részben valósult meg. Lépések ezen a téren a Hoppla fesztivál szervezésekor 

történtek: a környékbeli osztrák és szlovén könnyűzenei műfaj képviselőinek felkutatása és 

meghívása a fesztiválra továbbra is feladat. 

 

Jó lenne, ha a testvérvárosi kapcsolatok szintje mellett létrehoznánk a Szentgotthárd és a határ menti 

szlovén és osztrák települések közötti kapcsolat szintjét. Ez rendszeres kapcsolattartást jelent, ami 

nem testvérvárosi kapcsolat, csak egyszerűen jó együttműködés a mindennapi élet sok területén. 

Több ilyen kapcsolattal máris rendelkezünk, ezeknek a külkapcsolati tervben való megjelenése 

lehetne új elem. Bár ilyen jellegű kérelem az elmúlt években nemigen érkezett Önkormányzatunkhoz, 

ehhez kapcsolódóan a szentgotthárdi civil szervezeteknek ezekre a területekre irányuló 

külkapcsolatait a civil alapból is támogatni lehet (szabad felhasználású rész). 

 

Külkapcsolataink a „hagyományos” területeken: 
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Talán bízhatunk abban is, hogy Tarvisio önkormányzata a jövő év elején is biztosítani fog néhány 

(előző években 30 db) síbérletet gimnazistáinknak. Bár az már várhatóan 2014-ban lesz, mégis a 

2013. évi tervben szerepeltetjük, mivel a jövő évi terv is előre láthatóan csak márciusban kerül 

elfogadásra. Az izolai kézilabdásokat idén is várja a város XIX. Arany János Nemzetközi Kézilabda 

Torna alkalmából, illetve az Eurofest Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon a szentgotthárdi kézilabdások 

vesznek majd részt a tervek szerint. 

 

Több vonalon is felvetődött egy testvérvárosi találkozó gondolata, ahol – többek között - a 

befektetés-ösztönzés is szerepet kaphatna. A találkozó megrendezéséhez bizonyos információk 

szerint támogatást lehetne szerezni a Nemzeti Külgazdasági Hivataltól. Az előzetes elgondolások 

alapján a találkozóra akár már idén, 2013. augusztus 20. körül sort lehetne keríteni, így a jubileumi 

hétvégére is lehetne marasztalni a testvérvárosok képviselőit. Ez azért is szerencsés lenne, mert több 

városban a valóban élő és aktív testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően külföldi tulajdonú üzemek 

települnek (lásd: Celldömölk, ahol a JUFA egy szállodát épít, és résztulajdonosként megvásárolta a 

városi fürdőt – és mindez hiteles információk szerint a testvérvárosi programjuknak köszönhető.) 

 

Továbbá egyszerű, de pozitív dolog lenne, ha azoknak a városoknál, akikkel valóban élő kapcsolatunk 

van, a wikipedia oldalán hozzáadnánk Szentgotthárdot, mint testvérvárost. 

 

 

Javaslatunkat az Önkormányzat 2013. évi külkapcsolati tervére az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi külkapcsolati terv 

végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és a melléklet szerint az Önkormányzat 2013. évi 

külkapcsolati tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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Szentgotthárd, 2013. március 18. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2013. évi külkapcsolati terve 

 

 

I. Testvérvárosi kapcsolataink ápolása. 

 

1.) Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. Célunk, 

hogy együttműködéseinkben az intézményeink, polgáraink, civil szervezeteink közötti kapcsolatokra 

helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat már mindhárom élő testvérvárosi kapcsolatunknál (Tarvisio, 

Walldürn, Izola) elindult. Szükséges azonban az önkormányzati szintű kapcsolatok ápolásához az is, 

hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok énekkarok vagy a kézilabdázó diákjaink stb. – 

mindig elkísérje a Képviselő-testületünk legalább egy tagja is. Ugyanígy a meghívott külföldi 

partnerek fogadásánál fontos, hogy Önkormányzatunk képviselőjével is találkozzanak vendégeink. 

Mindezeken túlmenően elő kell készíteni egy több napos testvérvárosi találkozó lebonyolítását, a 

feltételeinek megteremtését. 

 

Testvérvárosainkkal való kapcsolatunk további, finanszírozást nem igénylő eleme, hogy figyeljük 

egymás internetes portálját, és elektronikus levelek útján tartjuk egymással a kapcsolatot. 

 

2.) A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2013. évre: 

 

Fogadás 

Város Meghívott Felelős / partner Esemény Időpont 

Hildesheim, 

Heiligenkreuz 

Hildesheimi 

Plébánia, 

Heiligenkreutz-i 

Apátság 

polgármester, 

PKKE 
Gotthárd napja 2013. május 05. 

Izola 

Tarvisio 

Walldürn 

polgármesterek, 

küldöttség 

Pannon Kapu 

Kulturális 

Egyesület, TDM 

testvérvárosi 

találkozó / 

Szentgotthárdi 

Történelmi Napok 

2013. augusztus 

Izola 
kézilabdás 

diákok 
SZOI 

XIX. Arany János 

Nemzetközi 

Kézilabda Torna 

2013. október 
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Kiutazás 

Város Felelős / partner Esemény Időpont 

Walldürn TDM, Gotthárd-Therm Kft. Virág- és Fényfesztivál 2013. május 8-12. 

Izola Kézilabda Klub 
Eurofest Nemzetközi 

Kézilabda Fesztivál 
2013. július 

Tarvisio 
SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 
sítábor 2013. február 

 

II. Határmenti kapcsolatok ápolása 

 

2013-ban fel kell venni a kapcsolatot Szentgotthárd szlovén és osztrák szomszédjaival, azért, hogy 

kialakulhassanak munkakapcsolatok ezekkel a településekkel. Különösen ilyenek Ausztriában 

Mogersdorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf; Szlovéniában Murszombat, Lendva, Grad. A cél, hogy a 

munkakapcsolat továbbfejleszthető legyen, elsősorban a kultúra és az idegenforgalom irányába. 

Mogersdorf településsel a Szentgotthárdi Csata közelgő 350. érvfordulójának megünneplése miatt is 

kapcsolatba kell lépni és közös szervező bizottságot kell alakítani.  

 

III. Civil kapcsolatok 

 

Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a rendelkezésére álló 500,- e/Ft-os keretből gazdálkodhat 

(mely keretet azonban nem csak a külkapcsolatokra használhat fel). Civil partnereinknek, 

intézményeinknek a rendezvényeket megelőzően kell a Bizottság felé kérelemmel fordulniuk a 

konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó tervezett költségvetését is be kell 

mutatniuk. A civil szervezetek 2013-ben a Civil Alapból is kérhetnek támogatást külkapcsolataik 

építésére illetve ápolására. 

 

 

V. Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2013. sz. határozatával fogadta el. 

 

Szentgotthárd, 2013. március …. 

 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 


