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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, 

feladatok alapján végezte tevékenységét 2013-ban is. 

 

A  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, 

amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is 

ellát. A Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, munkatársai 

megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek. A Szolgálat a 

működési engedélyhez szükséges minimum létszámmal, azaz 8 fővel működik. 

 

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 

egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít  (lásd: 

játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 

felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 

Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskereső klub, stb.) A Szolgálat továbbá 

mentálhigiénés ellátást is biztosít úgy, hogy az egyik munkatárs mentálhigiénés végzettséggel 

is rendelkezik, aki az érintettek mentálhigiénés ellátását is megvalósítja.  

 

A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL:  

 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a szociális 

vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, 

családok számára nyújt szolgáltatást. 

 

A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell, 

a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a családsegítést. 

 

A Szolgálat  szakmai munkája során biztosítja: 

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 

 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,  

 a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 



betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 

 

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 

 

A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2)
 
bekezdés kimondja, 

hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni.  

 

Az intézmény elkészítette a 2013. évi beszámolóját, mind a családsegítésre, mind a 

gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan (lásd: 1. számú melléklet). 

 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a   Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót  

A. / megismerte és elfogadásra javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás számára. 

B. / megismerte és az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás számára: …………………………………………. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : dr. Gábor László  Önk. és Térs. Erőforrás v. 

     Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2014. március 17. 



 

 

                          dr. Gábor László 

         Önk. és Térségi Erőforrás v. 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

A 

 

SZENTGOTTHÁRDI 

 



GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 

      2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 



 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény 

szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2013. évben is.  

 

2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 

Szombathelyi Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi a gyermekjóléti 

szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő szolgáltatást.  

Ágazati azonosító: S0262219 

 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2013-ben:  

 

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszélések átfogó 

megbeszélése fontos, azért is, mivel a Szolgálat munkatársai számára 2013-ben sem volt 

biztosított a szupervízió  lehetősége.   

 

2013. 03. 13-án a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Pados Zsolt a Vas 

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola 

igazgatója, valamint Horváth Anita a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának munkatársa.  

 

Intézményünk 2013. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2013-

ban a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2013 évben több alkalommal 

vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel állásfoglalás céljából.  A veszélyeztetett 

gyermekek ellátása során szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk 

gyermekvédelmi segítséget.2013. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn az ÁNTSZ 

Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Kistérségi Intézetével szakmai kérdések 

megbeszélése miatt. 2013. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, 

szakszerű ellátása miatt szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szentgotthárd Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség szerint 

személyes konzultációra is sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a 

Gyermekjóléti Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött a gyermekvédelmi 

intézkedés alá vont kiskorúak ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2013-ban is 

rendszeres kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, a 

Szentgotthárd Város Polgármestere, mint átruházott hatáskörben eljáró I. fokú szociális 

hatósággal.  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása ügyében 2013 

évben törvényi változás történt, így a hatóság állapíthatja meg hivatalosan a hátrányos, 



halmozottan hátrányos helyzetet. 2013- évben 2 gyermek esetében kérte fel a Gyermekjóléti 

Szolgálatot az I. fokú szociális hatóság környezettanulmány elkészítése céljából. A 2 gyermek 

esetében megállapítható volt a halmozottan hátrányos helyzet. 

 

2013. évben szabálysértési esetekben kapcsolatba kerültünk a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szentgotthárd Járási Hivatal szabálysértési ügyintézőjével. A törvényi váltózásoknak 

köszönhetően, 30 igazolatlan hiányzás von maga után szabálysértési eljárást. A szabálysértési 

ügyekkel foglalkozó szakember a Gyermekjóléti Szolgálattól tájékoztatást kért a gyermekek 

helyzetéről, a családi állapotokról, veszélyeztetettség formáiról. A gyermekekről elkészített 

tájékoztatókat a szabálysértési ügyekkel foglalkozó személynek, valamint az illetékes Járási 

Gyámhivatalnak is megküldte a Gyermekjóléti Szolgálat. 2013 évben összesen 7 gyermek 

ügyében kerültünk kapcsolatba a szabálysértési ügyintézővel. Négy gyermek esetében 

bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt indult szabálysértési eljárás. Két ügyében 

közúti közlekedést veszélyeztető magatartás gyanúja miatt, 2 gyermek esetében pedig 

garázdaság elkövetésének gyanúja miatt. Azon két kiskorú gyermeket, akik közúti 

közlekedést veszélyeztető magatartást tanúsítottal, a Körmendi Járásbíróság megrovásban és 

pártfogó felügyelet kirendelésében részesített. 2013-ében két gyermek esetében indult 

szabálysértési eljárás az 50 órát meghaladó iskolai igazolatlan hiányzás miatt. Az egyik 

gyermek esetében a Járási Gyámhivatal kezdeményezte a gyermek családi pótlékjának 

felfüggesztését. Az eljárás során a gyermek betöltötte nagykorúságát, így a vele kapcsolatos 

eljárást megszüntették. A másik kiskorú gyermek esetében 50 órai hiányzás miatt a 

szabálysértési eljárást megszüntette a hatóság, mivel a gyermek tartós betegsége miatt az 

iskolai hiányzásokat a kezelő szakorvos igazolta. Egy gyermek esetében a gyermek 30 órai 

igazolatlan hiányzás miatt indult szabálysértési eljárás, a szülőket az illetékes hatóság 

meghallgatta, a Szolgálat kapcsolatot tartott a családdal.  

 

2013. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 

hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még 

hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi 

tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, védőnői szolgálat, személyes 

gondoskodást nyújtók, egyházak, nevelés – oktatás, civil szervezetek szakmai területeit. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ben is folyamatosan kapcsolatot tartottunk a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került. A helyettes szülővel történt 

beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata 

ellátásával kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem 

következett be.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 

képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő 



koordinációs Bizottsági ülésen. A Koordinációs Bizottsági üléseken különböző témákban 

szerveztük a jelzőrendszer tagjai számára előadásokat. A tanácskozások hangulata, és a 

szakmák közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját 

példáival segíteni másokat. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozattuk a jelzőrendszeri 

tagokat az aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszéltük 

minden szakmai egység vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottságnak jelenleg 41 tagja van. Az együttműködés stabilitását jelentette, hogy az 

esetleges hiányzásokat a jelzőrendszeri tagok jelezték, és későbbiek során érdeklődést 

mutattak az elhangzott témákkal kapcsolatban. A jelzőrendszeri tagok személyesen is szoros 

kapcsolatot ápoltak a Szolgálattal, a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekek 

eseteit megbeszéltük, közösen alakítottuk ki a lehetséges megoldási alternatívákat. Az 

esetkezelések kapcsán a Szolgálat személyesen is felkereste a jelzőrendszeri tagokat, a 

gyermek nehézségeinek és a megoldási lehetőségek megbeszélése ügyében.  

  Az iskolai hiányzások jelzésével kapcsolatban került megbeszélésre, hogy a jelzett gyermek 

ügyében, a jelzése mellé pedagógiai jellemzést is csatoljanak, ami megkönnyíti az 

esetkezelések menetét.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik a III. Béla Szakközép Iskola ás 

Kollégiummal a TÁMOP -3.3.10. A-12-2013-0023 ,, Együtt Könnyebb pályázatban. Az 

iskola a Szolgálat segítségét is kérte a főleg hátrányos helyzetű gyermekek ügyében. A 

gyermekek csoportokban a vezető mentorokkal együttműködve tevékenykednek. A fő cél, 

hogy tanulmányaikban eredményesebbek legyenek, a végzősök sikeresen levizsgázzanak, 

igazolatlanul ne vagy csak minimálisan hiányozzanak.  

 

Csoportfoglalkozások ismertetése 2013 évben:  

 

A Szentgotthárdi Képviselő Testület 2010. március 31-én megtartott nyílt ülésén 

jegyzőkönyvbe foglalta a 65/2010 számú képviselő – testületi határozatot, mely szerint 

javasolt a szentgotthárdi oktatási intézményeknek a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal való kapcsolatfelvétel az iskolai közösségekben esetlegesen megnyilvánuló 

gyermek agresszió kezelése érdekében.  

 

Álláskeresési tréning a III. Béla Szakközép Iskola és Kollégiumban, valamint a SZKOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban:  

 

Az álláskeresési tréninggel kapcsolatban 2012 évben indult el az egyeztetés az Önkormányzat 

és a helyi iskolákkal. A III. Béla Szakképző Iskola 2 csoportot és a SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 1 csoportot jelzett, ahol igényelték az álláskeresési kurzus megkezdését.  

 

A III. Béla Szakközép Iskola ifjúságvédelmi felelőse 2012. december hónapjában jelezte, 

hogy egy 9. évfolyamos csoport és egy 11 évfolyamos csoport, összesen 21 diák szeretne 

részt venni a programban.  

2013 évben 6 alkalommal heti csoportonként kétheti rendszerességgel valósultak meg a 

foglalkozások. A 9 évfolyamon 12 gyermek vett részt a kurzuson a 11. évfolyamon pedig 10 

gyermek. Mindkét csoportban azonos tematikával dolgoztunk, nagy hangsúlyt fektettünk 

maga az iskolarendszer megismertetésére, a szükséges munkaerő piaci fogalmakat is 

tisztáztunk a gyermekekkel. Átbeszéltük a lehetséges elhelyezkedési akadályokat és azok 

feloldását. Az álláskereséséi kurzus megtervezése során arra gondoltunk, hogy az elméleti 

tudás mellett a gyakorlati kérdésekre is hangsúlyt kell fektetnünk, ezért a 4. és az 5. találkozás 

alkalmával konkrét szituációs feladatokkal készültünk. Mivel a csoportban a többség 



vendéglátás, pincér, szakács szakot végzett, ezért a feladatokkal úgy készültünk, hogy minél 

aktuálisabb legyen az a diákoknak.  

A szituációs játékok között szerepelt, hogy hogyan is kell érdeklődni egy állásajánlat után.  A 

diákoknak alkalmuk nyílt arra, hogy egy védett közegben a csoportban próbálhassák ki 

magukat, akár több alkalommal is. A játékok nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek a 

kezdeti félelmeiket a szerepléssel kapcsolatban leküzdették. A szituációs gyakorlatok végén 

megbeszélésre kerültek a megélt tapasztalatok, valamint plusz információkkal is ellátottúk a 

fiatalokat. A csoportfoglalkozás zárásaként a gyermekekkel felkerestük a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szentgotthárdi Kirendeltségét. A látogatásunk 

alkalmával Bartakovics Attila kirendeltség vezető előadást nyújtott a számunkra a helyi 

központ működéséről, a kapcsolatfelvétel lehetőségéről.  

A III. Béla Szakközép Iskolában a csoportfoglalkozásokat Horváth Ágnes 

szociálpedagógus és Kukor Hajnalka Mária szociálpedagógus, okleveles szociális 

munkás tartotta.  

 

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium gyermekvédelmi felelőse egy osztályt jelzett, ahol 

igénylik az álláskeresési kurzust, valamint a közösségfejlesztést. A Gimnáziumba 24 diák 

vett részt a csoportban. A foglalkozások szintén egymásra épülve 5 alkalommal valósultak 

meg. A foglalkozások kialakítsa során a csoportvezetők figyelembe vették a diákok kérését, 

igényét is. Az álláskeresési kurzus során a gyermekek szintén megismerkedhettek magával az 

iskolarendszerrel, az álláskesés különböző technikáival, formáival. A csoportnak külön kérése 

volt, hogy a közösség fejlesztésével is foglalkozzunk, ebben az osztályfőnök is bevonódott. A 

csoportot Tóth Rita szociális munkás és Kovács Bernadett szociális munkás tartotta.  

 

Healthy Youth projekt keretében megtartott csoportfoglalkozás a III. Béla Szakközép 

Iskolában: 

 

A III. Béla Szakközép Iskola felkérésére a Gyermekjóléti Szolgálat csoportfoglalkozásokat 

tartott. A Healthy Youth projekt keretében megtartott foglalkozást 3 csoportban. A 

foglalkozásokon összesen 48 gyermek vett részt.  A foglalkozások megtartására Sohár 

Attila projectmenedzser kérte fel a Szolgálat két családgondozóját, Tóth Rita szociális 

munkást és Kukor Hajnalka szociálpedagógust.  A csoportok összetétele homogén jellegű 

volt, ezért ezt figyelembe véve alakítottuk ki a foglalkozás menetét.  

Mind a 3 osztályban csak a fiúk vettek részt a foglalkozáson, amit a szociális 

készségfejlesztésre építettünk. A foglalkozások egy iskolai órát vettek igénybe, így olyan 

interaktív feladatot, illetve olyan témát vittünk a diákoknak, amelyek valóban érdekelték őket, 

és ők is személyesen elmondhatják a véleményeiket a hozott témákkal kapcsolatban. A 

gyakorlat kimondottan jó arra, hogy megtudjuk, hogy milyen az aktuális élethelyzetük a 

diákoknak, van-e elakadásuk, vagy, hogy kell e segítség nekik, vagy épp ellenkezően, 

magabiztosan haladnak előre. Tapasztalatunk, hogy mind a 3 csoportban, rendkívül jó 

hangulatban teletek az órák, bár az idő nagyon kevés volt, mégis pozitív visszajelzéseket 

kaptunk a gyermekektől. A diákok őszintén felvállalták a gondolataikat nemcsak az osztály, 

de előttünk is.  

 

 Drámapedagógiai foglalkozás a városi színházban: 

 

A drámapedagógiai foglalkozásokat 2013 évben 6 alkalommal valósította meg a 

Gyermekjóléti Szolgálat a nyári szünetben. A foglalkozásokat Rogán Melinda 

szociálpedagógus és Kukor Hajnalka Mária szociálpedagógus és okleveles szociális 

munkás tartotta. A foglalkozásokon a gyermek a drámapedaógia segítségével hozzásegítjük 



a harmonikus személyiségfejlődésükhöz, konfliktusaiknak, szorongásaiknak oldásához. A 

drámajáték egyaránt alakítja az egyéniséget, valamint a csoportot, a közösség összetartozását 

a közös feladatvállalás erősíti az együttműködést, fejlődik a gyermek empátiás készsége, 

toleranciája. Fejleszti az önkifejezést, a kreativitást. Lényege, hogy a gyermek úgy cselekszik, 

mintha más lenne. A gyermeket aktív szituációkba, váratlan helyzetekbe helyezzük, melyek 

spontán reakciókat váltanak ki a gyermekből, mely segítségével helyzeti- viselkedési 

önismerethez is juthatnak. A csoportban való tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 

gyermekek jól érezték magukat.  Terveink szerint a jövő év nyarán is megvalósításra kerül a 

program.  

 

Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2013-ben: 

 

 Krízisesetek: 

 

2013 évben négy család ügyében számolhattunk be krízisről, ami 11 gyermeket érintett.  

 

2013 év elején két család ügyében érkezett jelzés a Gyermekjóléti Szolgálathoz a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Járási Gyámhivatalától, valamint a Körmendi 

Rendőrkapitányság szentgotthárdi rendőrőrsétől, miszerint két román állampolgárságú család 

5 kiskorú gyermekkel beköltözött Szentgotthárdon egy lakatlan ingatlanba A házban 10 

személy tartózkodott, 5 kiskorú. A lakókörülmények elégtelenek voltak, a család egy 

szobában aludt.. A két család ügyében a lakókörülmények, a gyermekek megfelelő ellátása is 

elégtelen volt. A Szolgálat felvette a Járási Gyámhivatallal a kapcsolatot, a Gyámhivatal 

tájékoztatta a családot, hogy amennyiben nem tudnak megfelelő, biztonságos lakhatást 

biztosítani, a gyermekeket ideiglenes hatállyal el kell helyezni. A családot másnapra a Járási 

Gyámhivatal beidézte és kérte, hogy addigra rendezzék a megfelelő lakhatást. Másnap reggel 

a család felkereste a Gyámhivatalt és elmondta, hogy talált szállást egy fogadóban. A fogadó 

a Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területén tartózkodott. A Gyámhivatal felvette a 

kapcsolatot a fogadó tulajdonosával, aki igazolta, hogy a két család a gyermekekkel együtt ott 

tartozódik. Mivel a gyermekek helyzete rendeződött, ezért nem volt szükséges a gyermekek 

ideiglenes hatályú elhelyezése, a Gyermekjóléti Szolgálat, tájékoztatást küldött az illetékes 

Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

Egy másik család ügyében a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó jelzett a 

Gyermekjóléti Szolgálatnak, hogy egy négy kiskorú  gyermekét egyedül nevelő édesanyjával 

kapcsolatban. A gyermekekkel kapcsolatban jelzések érkeztek a gyermekek oktatási nevelési 

intézményeitől, hogy a gyermekek sokat hiányoznak az iskolából, zaklatottak. Névtelen jelzés 

is érkezett, hogy az anya nem látja el megfelelően a gyermekeit. A Szolgálat kezdeményezte a 

gyermekek védelembe vételét. A védelembe vétel során az anya egy ideig együttműködést 

tanúsított, azonban az év során az egyik gyermekekkel kapcsolatban az oktatási intézmény 

ismételten jelzéssel él, hogy a gyermek nagyon sokat hiányzik az iskolából, több tárgyból 

ismételten bukásra állt. Az anyával való kapcsolatfelvétel több alkalommal sikertelen volt. 

Később sikerült beszélni az anyával. Az anya mentális állapota miatt elhanyagoló magatartást 

tanúsított. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálata során az anya elmondta, hogy 

rendezni fogja a közüzemi tartózásokat. A Gyermekjóléti Szolgálat egy szoros kapcsolatot 

alakított ki a családdal, folyamatosan nyomon követte a gyermekek megfelelő helyzetét.  

 

Egy másik család esetében szintén a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó élt 

jelzéssel két kiskorú gyermekkel kapcsolatban, a szülők komoly konfliktusos helyzete miatt. 

A szülők közötti konfliktusok mentálisan megterhelték a családot. Az anya és az apa közötti 



veszekedésekkor az anya több alkalommal is kihívta a rendőrséget, a sorozatos viták miatt, a 

rendőrség kiskorú veszélyeztetetés miatt indított eljárást. A szülőkkel való együttműködés 

nem volt problémamentes, több alkalommal nehezen lehetett az anyát elérni. A súlyos 

konfliktusok a szülőket is megterhelte mentálisan. A Szolgálat kezdeményezte a gyermekek 

védelembe vételét, aminek a Járási Gyámhivatal el is rendelt. A szülőket kötelezte a 

Gyámhivatal, hogy a gyermekeket vigyék el pszichológushoz, mivel az oktatási intézmény 

tájékoztatójában leírta, hogy az iskolai magatartásukon és teljesítményükön is látható nyoma 

van, az otthoni feszültségeknek. A gyermekek ügyében szeptember hónapban javasolta a 

védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatát, mivel a gyermekpszichológiai ellátással 

kapcsolatban probléma merült fel, mivel az anya nem vitte el a gyermekeket a vizsgálatra. 

Később elmondása szerint azért nem, mert nem akarta, hogy a gyermekeket nélküle vizsgálják 

meg. A Járási Gyámhivatal a rendkívüli védelembe vételi tárgyalás alkalmával felhívta a 

szülők figyelmét a Szolgálattal való együttműködésre, valamint, hogy az azóta megvalósuló 

gyermekpszichológiai ellátás folyamatosan megvalósuljon. A rendkívüli védelembe vétel 

során a Szolgálat az illetékes ügyészsége is felvette a kapcsolatot, ahol tájékoztatást kaptunk, 

hogy a szülők ellen gyermekveszélyeztetés miatt vádemelés történt. A Szolgálat mindkét 

szülőre vonatkozóan kérte, hogy a megélt feszültségek és mentális állapotuk rendezése 

céljából vegyék fel pszichiáter szakorvossal a kapcsolatot, ami meg is valósult. A gyerekek 

megkapják a folyamatos gyermekpszichológiai ellátást, az iskola nevelői pozitív váltózásról 

számoltak be a gyermekekre vonatkozóan.  A szülők mentális támogatását javasolta a 

Szolgálat, mindkét szülő felvette a kapcsolatot pszichiáter szakorvossal. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

 

Szentgotthárdon 2013-ben 15 védelembe vett gyermek szerepelt a Szolgálat 

nyilvántartásában, összesen 7 család volt ebben érintett.  

 

Ezek közül 3 gyermek védelembe vétele szűnt meg az év során. Egy gyermek esetében azért, 

mert betöltötte nagykorúságát, két gyermek esetében pedig azért szűnt meg a védelembe 

vétel, mert a Gyermekjóléti Szolgálat magasabb gyermekvédelemi intézkedést javasolt. A két  

védelembe vétel alatt álló gyermek esetében a Szolgálat azért javasolta a gyermekek családba 

fogadását, mert a szülők magas tartózást halmoztak fel a SZET vállalat és az ÖKV kft felé. A 

tartózások kiegyenlítésében a szülők nem voltak motiválhatók, aminek hatására 

kezdeményezték a család kilakoltatását. Az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gondozását, 

így a szülők kérték a gyermekek családba fogadását, amit a Gyermekjóléti Szolgálat 

támogatott. 

Egy gyermek esetében a védelembe vétel a gyermek lakóhelyének megváltoztatása miatt 

került áthelyezésre az illetékes hatóságokhoz és a Gyermekjóléti Szolgálathoz. A gyermek 

védelembe vételét a gyermek korábbi lakóhelyén illetékes Járási Gyámhivatal rendelte el a 

szülők közötti súlyos kapcsolati nehézségek miatt. A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen 

tartja a kapcsolatot a családdal. 

Egy gyermek esetében a gyermek komoly magatartási problémái miatt javasolt a 

Gyermekjóléti Szolgálat védelembe vételt. A gyermekkel kapcsolatos nehézségeket az anya 

személyesen jelezte, elmondta, hogy gyermeke rossz társaságba került, magatartása negatív 

irányba változott, ami miatt az otthoni közegben is kezelhetetlen. A lány több alkalommal 

beszámolt drogfogyasztásról. A Szolgálat javaslatára a Járási Gyámhivatal a gyermeket 

védelembe vette. A Szolgálat folyamatosan szoros kapcsolattartást valósított meg a családdal. 

A gyermek magatartása pozitív irányba fejlődött.  

 



Két gyermek esetében a családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozó tett jelzést a 

Gyermekjóléti Szolgálatnak. A két gyermeket az anya egyedül neveli, azonban nagy összegű 

lakhatással kapcsolatos tartózást halmozott fel a SZET vállalatnál, ami miatt a gyermekek 

lakhatási veszélyeztetettsége kialakult. A szülő nem mutatott együttműködést a Családsegítő 

Szolgálattal sem, valamint a gyermekekkel kapcsolatban jelzés érkezett az oktatási 

intézményektől, hogy a gyermekek a 10 órát meghaladóan igazolatlanul mulasztottak. A 

Járási Gyámhivatal a Gyerekjóléti Szolgálat javaslatára a gyermekek védelembe vételét 

elrendelte, és kötelezte a szülőt a Szolgálattal való együttműködésére.  

 

Négy gyermek esetében korábban a krízishelyzetek ügyében már részletes tájékoztatást írt a 

Szolgálat. A gyermekek védelembe vétele során a szülő együttműködést tanúsít, újabb 

veszélyeztető probléma nem merült fel.  

 

Két gyermek esetében 2013 évben is fenntartotta a Szolgálat a védelembe vételi javaslatát, 

annak ellenére is, hogy a gyermekek két évet meghaladóan védelembe vannak véve. Az eltelt 

időszakban a gyermekek lakhatási veszélyeztetettsége nem szűnt meg. Az anya nem motivált 

a lakbér a víz a közös költség és a szemétszállítás havi költségeinek  megfizetésére, így a 

gyermekek lakhatási veszélyeztetettsége súlyosbodott. Jelenleg nem indult kilakoltatási 

eljárás a családdal kapcsolatban. Az anya elmondta, hogy rendezni szeretné a tartózását. A 

Szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart az anyával, kérte az anyát, hogy a gyermekek lakhatási 

veszélyeztetettségének csökkentése miatt működjön együtt a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

fogadja meg tanácsait. 

 

A védelembe vétel alatt álló családok jelzőrendszeri tagjaival az együttműködés megvalósul, 

a védőnőkkel közösen is megvalósult a családlátogatás. A család életében bekövetkezett 

változásokról a Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat. A 

Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben jelzési kötelezettsége van, ha negatív váltózást 

tapasztal a családdal kapcsolatban. 

 

Alapellátás tapasztalatai:  

 

A 2013-es évben Szentgotthárdon 22 gyermek esetében valósult meg az alapellátás, ami 16 

családot érintett. 2012.éveben 9 új alapellátást kötöttünk. 9 gyermek esetében lehetett az 

alapellátást megszűntetni, mivel a család rendezni tudta nehézségeit. 1 gyermek esetében 

pedig nagykorúságának betöltése miatt szűnt meg az alapellátás.  

 

Két gyermek esetében kötöttük meg az alapellátást, mivel a gyermekek esetében Rendőrségi 

jelzés érkezett; közúti közlekedés akadályoztatása miatt. A gyermekek ügyében a Rendőrség 

az illetékes Járási Gyámhivatalt is értesítette. A Szolgálat által  felajánlott alapellátást a család 

elfogadta, a szülők és a gyermekek személyes konzultáción is részt vettek a Szolgálatnál. A 

gyermekeket a Körmendi Járásbíróság megrovásban részesített, valamint pártfogó felügyelőt 

rendelt ki, akivel a gyermekeknek együtt kell működni. Az egyik gyermek esetében az 

alapellátás megszűnt a gyermek nagykorúságának betöltése miatt.   

 

Újabb két gyermek  esetében az alapellátást a szülők azért fogadták el a Szolgálattól, mert a 

gyermekek ellen garázdaság bűntette miatt indult eljárás. Mindkét család esetében 

megvalósult az együttműködés. A gyermekek ellen indított eljárás lezárult, így a Szolgálat, 

mivel újabb veszélyeztető probléma nem merült fel megszűntette az alapellátást a gyermekek 

ügyében. A gyermekek személyes segítő beszélgetéseken is részt vettek a Szolgálatnál, 

megértették tettük súlyosságát.  



 

Egy fiatal lány esetében védőnői jelzés érkezett a Gyermekjóléti Szolgálathoz, miszerint a 

fiatal lány állapotos. A lány terhessége a családban komoly konfliktusokhoz vezetett, mivel a 

lány párkapcsolatát a szülők ellenezték. Időközben a fiatal lány magzata elhalt, de a Szolgálat 

egy tartós és rendszeres kapcsolattartást valósított meg a családdal. A fiatal lány segítő 

beszélgetéseken vett részt a Szolgálatnál, a kapcsolattartás folyamatosan megvalósul.  

 

Egy gyermek esetében az anya vette fel a Szolgálattal a kapcsolatot és kért segítséget. 

Elmondta, hogy gyermeke apjával megromlott a viszonya, közösen éltek egy önkormányzati 

ingatlanban, de magas összegű tartózást halmozott fel az apa. Az anya elmondta, hogy 

szeretné lefizetni az apa tartózását, de azzal a feltétellel, hogy ő lehet az önkormányzati 

ingatlan főbérlője. A Szolgálat által felajánlott alapellátást az anya elfogadta, kapcsolatba 

léptünk a szülőkkel. Kértük az apát, hogy legyen együttműködő  a nehézségek megoldása 

érdekében. A gyermek ellátásáról az anya maximálisan gondoskodik, a szülők közötti 

konfliktusok nehezítik a lakással kapcsolatos hivatalos ügyintézéseket. A Szolgálat nyomon 

követi a gyermek helyzetét és a lakhatással kapcsolatos ügyintézéseket.  

 

Két kiskorú testvérpár esetében az anya önként kereste fel a Szolgálatot és kért segítséget. Az 

anya elmondta, hogy gyermekei édesapjával megromlott a viszonya, beszámolt róla, hogy az 

apa életvitele és otthoni magatartása komoly konfliktusokhoz vezet köztük, aminek a 

gyermekek is szem és fültanúi. Az anya elmondta, hogy az apa italozó életmódja miatt 

romlott meg köztük a viszony. Szeretné megszakítani a kapcsolatot, de az apa nem hajlandó 

az önkormányzati bérlakásból kiköltözni. Az anya elmondta, hogy úgy érzi  a gyermekeket 

mentálisan megviseli a közte és az apjuk közötti konfliktusos viszony. Az anya alapellátás 

kereteiben együttműködik a Szolgálattal. Az apa a Szolgálat megkeresésére felkereste a 

Szolgálatot, beszámolt az otthoni konfliktusokról, elmondta, hogy valóban kevés időt tölt 

gyermekeivel, ezzel kapcsolatban tanácsadást kapott az apa. A jövőben a szülők közötti 

családi konzultáció megvalósulását is szükségesnek látja a Gyermekjóléti Szolgálat.  

 

Egy gyermek esetében az alapellátást azért ajánlotta fel a szülőknek, mert egy fiatal lány 

önként kereste fel a Szolgálatot, és édesanyjával való komoly konfliktusokról számolt be. A 

fiatal lány elmondta, hogy nem egyszer tettlegességig is fajult a vita. A konfliktusok oka a 

lány párkapcsolata és otthoni magatartása volt. A fiatal lány segítő beszélgetéseken vett részt 

a Szolgálatnál. A szülőkkel pedig a Szolgálat otthonukban találkozott. Több alkalommal 

együtt ültünk le beszélni a gyermekkel és az anyával. A Szolgálat a szülőkkel és a 

jelzőrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolattartást valósít meg.  

 

Egy gyermek esetében október hónapban érkezett jelzés a Körmendi Rendőrkapitányságtól, 

valamint felkérés környezettanulmány elkészítésére a helyi Járási Gyámhivataltól. A jelzések 

a szülők közötti súlyos kapcsolati problémákról számoltak be. A Szolgálat korábban már 

kapcsolatban állt a családdal, de akkor a család még nem Szentgotthárd illetékességi területén 

tartózkodott.  A jelzést követően a Szolgálat felvette a kapcsolatot a szülőkkel, az anya 

jelezte, hogy elköltőzik Magyarlaki önkormányzati ingatlanból édesapjához, aki 

Szentgotthárdon él. A költőzés meg is történt, az anya felmondta a Magyarlaki albérletet és 

gyerekével együtt Szentgotthárdra költöztek. A Szolgálat az anya Szentgotthárdi lakhelyén is 

felkereste az anyát, aki a Szolgálat által felajánlott alapellátást elfogadta. Az anya 

együttműködő a Gyermekjóléti Szolgálattal, a költőzés óta nem merült fel újabb konfliktus a 

szülők között. A Szolgálat kapcsolatot tart a gyermek nevelési intézményével. Kérte a 

bölcsőde gyermekvédelmi felelősét, hogy amennyiben problémát tapasztal a gyermekkel 

kapcsolatban, azonnal jelezzen a Gyermekjóléti Szolgálatnak.  



 

Egy gyermek esetében az alapellátást azért kezdeményezte a Szolgálat, mert a korábban 

életvitelszerűen Szentgotthárdon élő gyermek édesanyja, a gyermek édesapjával való súlyos 

veszekedés és  az apa által tanúsított abúzús után a gyermeket az anya Rönökön élő szüleinek 

otthonába vitte. Az anya felvette a kapcsolatot a helyi Járási gyámhivatallal, ahol azt a 

tanácsot kapta, hogy tegyen feljelentést az apa ellen.  Az anyai nagyszülők lakókörülményei, 

az anya aktuális mentális állapota nem volt megfelelő a gyermek biztonságos ellátásához, 

ezért a  Járási Gyámhivatal ideiglenes hatállyal a gyermeket az apai nagyszülőnél helyezte el, 

és a szülők felügyeleti jogát felfüggesztette. Az apát a rendőri feljelentést követően őrizetbe 

vették, három nap elteltével kiengedték. A Gyermekjóléti Szolgálat a Járási Gyámhivatal 

megkeresésére környezettanulmányt készített a kirendelt gyám otthonában, valamint a 

gyámnak és a szülőknek is felajánlotta az alapellátást, amit azok el is fogadtak. Időközben a 

Járási Gyámhivatal felülvizsgálat az ideiglenes hatályú elhelyezést, az anya új albérletbe 

költözött, ahol a Járási Gyámhivatal környezettanulmányt készített. A Járási Gyámhivatal a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának bekérése nélkül megszűntette az ideiglenes hatályú 

elhelyezést és a szülők felügyeleti jogának felfüggesztését feloldotta. A szülőket a Járási 

Gyámhivatal kérte, hogy tartsanak alapellátás keretein belül kapcsolatot a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. A szülők együttműködőek a Szolgálattal, a gyermek veszélyezettségének 

megszűntetése érdekében kapcsolatot tartanak a családgondozóval.  

 

Az alapellátásban részt vevő családok esetében komoly problémát jelent a családok rossz 

anyagi helyzetéből adódó kilátástalanság, ami a családtagok közötti kapcsolatokra is negatív 

hatással volt. A Szolgálat - természetbeni formában, konfliktus megoldási módszerek 

alkalmazásával, segítő beszélgetésekkel, életviteli tanácsadásokkal, információ nyújtásban, 

ügyintézések segítségében, tanácsadásban, stb..-  tudott a családok számára segítséget 

nyújtani. Minden esetben felvette a Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszer 

tagjaival.  

 

Egyszeri esetek tapasztalatai:  

 

2013 évben 43 gyermek és 35 család került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatban. Az egyszeri esetkezelések során a Gyermekjóléti Szolgálat nem 

kerül tartósan kapcsolatba a családokkal, a nehézségekei megoldása nem indokolja a tartós 

kapcsolattartást. Az egyszeri esetkezelésekben a szülőkkel és a gyermekekkel a család 

aktuális problémáinak megoldásán dolgoztunk, mivel a gyermekek veszélyeztetettsége nem 

állt fenn, a problémákat egy szorosabb együttműködés nélkül is meg lehetet oldani.  

 

Esetkonferenciák tapasztalatai: 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart olyan esetekben, ahol szükséges az adott 

családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás 

folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen megismerjék az 

adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a 

kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, korrigálása, 

megszűntetése érdekében. 2013. évben Szentgotthárdon 3 alkalommal volt szükség 

esetkonferencia megtartására, ami 3 gyermeket érintett.   

Egy gyermek esetében év elején és 2013 augusztus hónapban is tartottunk esetkonferenciát. A 

Asperger- szindrómás, nehézséget jelent számára az iskolában való beilleszkedés, a szabályok 

és normák elfogadása és követése. A gyermek nem volt hajlandó iskolába menni, a gyermek 

szakorvosa pedig a hiányzásokat a gyermek betegségéből kifolyólag leigazolta. Az iskola 



nehézségként fogalmazta meg, hogy a gyermek a minimum 10 órai felkészítésen sem volt 

hajlandó részt venni. A gyermeket az iskola igazolgatója felmentette a rendszeres iskolába 

járás alól. A megbeszélésen a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri tagok vettek részt. A 

Gyermekjóléti Szolgálata a gyermekkel kapcsolatos kompetenciák tisztázása és a lehetséges 

megoldási utak megbeszélése miatt szervezte a Gyermekjóléti Szolgálat.  Az iskola igazgatója 

elmondta, hogy jelzi a hiányzásokat az illetékes Járási Gyámhivatalnak, mert a szakorvosi 

igazolásokat nem fogadja el. A megbeszélésen a Járási Gyámhivatal munkatársa javasolta a 

gyermek védelembe vételét.  

A második esetkonferencia összehívására azért volt szükséges, mert a szülők a gyermek 

védelembe vételét megfellebbezték és a Megyei Gyámhivatal a szülők kérelmét elfogadta, 

valamint a védelembe vétel elrendelését megszűntette. Az esetmegbeszélésen tisztáztuk a 

szülők és a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri tagokkal a gyermekkel kapcsolatos 

döntéseket. Megbeszélésre került, hogy a gyermek vizsgálata a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői Bizottságnál megkezdődött. Mivel korábban problémát jelentett a gyermek eljutása 

a vizsgálati időpontokra, a szülőkkel megállapodott a Szolgálat, hogy beszélnek a fiúval, és 

mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgálatok megtörténjenek. A Szolgálat által 

felajánlott alapellátást a szülők elfogadták, ezt megkötötte velük a Szolgálat. A gyermekkel 

kapcsolatban tisztázásra került, hogy a szülők kérik a gyermek áthelyezését a Szentgotthárdi 

iskolába, aminek ügyintézésében kérik a Szolgáltat segítségét.  

 

Egy másik esetben az esetkonferencia összehívása két kiskorú veszélyeztetett gyermek 

esetében volt indokolt. A megbeszélésen a szülők és a gyermeket körülvevő jelzőrendszeri 

tagok is részt vettek. A megbeszélés összehívása azért volt indokolt, mert a szülők között 

súlyos konfliktusos kapcsolat a gyermekek egészséges személyiségfejlődését negatívan 

befolyásolta. Az állandó veszekedések a szülők mentális állapotát is megterhelte, ezért a 

Szolgálat mind a két szülőnek javasolt pszichiáter szakorvos felkeresését. A családdal 

korábban alapellátás keretein belül állt a Szolgálat kapcsolatba, de a szülők a nehézségeiket 

nem jelezték megfelelően a Szolgálatnak, az állandó rendőrségi ügyek miatt pedig a szülők 

ellen gyermekveszélyeztetés miatt eljárás indult. Az esetkonferencián is érzékelhető volt a 

szülők között feszültség, az anya az apa alkoholfogyasztását, az apa az anya ingerültségét 

nevezte meg problémának. Megbeszélésre került, hogy a szülők felveszik a kapcsolatot a 

Pedagógiai Szakszolgálattal, pszichológiai vizsgálat céljából. A gyermekek súlyos 

veszélyeztetése miatt a Gyermekjóléti Szolgálat javasolta a gyermekek védelembe vételét, 

amivel a Járási Gyámhivatal is egyetértett.  

 

Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  

 

 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítása következtében a 

szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 

szabálysértési eljárást von maga után. 50 órát meghaladó hiányzás esetében a családi pótlék 

folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig 

indokoltságtól függően elrendelhetik a gyermek védelembe vételét.  

2013 évben egy védelembe vett gyermek esetében jelzett az oktatási intézmény 50 órát 

meghalandó hiányzást. A fiatal családi pótlékja felfüggesztésre került, az eljárás során a fiatal 

betöltötte nagykorúságát, így az eljárás megszűntetésre került.  



Egy gyermek esetében az oktatási intézmény ugyan 50 órát meghalandó hiányzás ügyében tett 

jelzést, de a gyermek egészségügyi állapota és a szakorvosi igazolások miatt az eljárást a 

Megyei Gyámhivatal megszűntette.  

30 órát meghalandó hiányzás esetében egy alkalommal érkezett jelezés, a szabálysértési 

eljárás során a család együttműködő volt a Szolgálattal és a szabálysértési ügyekkel 

foglalkozó ügyintézővel, az iskolai hiányzások száma nem emelkedett.  

7 gyermek estében az iskolai hiányzások nem érték el a 30 órát.  

 

A 2013. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

 

A szolgáltatást megállapodás által igénybevevő gyermekek száma a KSH kérdőíve szerint 

(nem halmozott adat):           

Igénybevevő gyermekek száma:                 40 

Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:   26   

 

Veszélyeztetett gyermekek száma:          35 

     

Hátrányos helyzetű gyermekek száma:      17 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:     2  

 

Kizárólag Tanácsadottként megjelent gyermekek száma:     43 

       

                                                              

Gondozási esetek összesen:             40  

ebből: alapellátásban történő gondozás:           22 

           védelembevétel:             15 

           utógondozás               0 

           ideiglenes hatályú elhelyezés                            0  

 

Átmenti nevelésbe vétel:              3 

Tartós nevelésbe vétel                                                     0 

        

2012/2013 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:  

 

Szolgálatunk 2012/1013 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, 

hogy a jelzőrendszeri tagok 13 fő veszélyeztetett és 61 fő hátrányos gyermeket és 2 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek.  

 

SZOI Széchenyi István Általános Iskola feltérképezése kapcsán 4 fő veszélyeztetett 

gyermeket 1 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelzett a Szolgálatnak. A veszélyeztetett 

gyermekekkel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll. A SZKOI Arany 

János Általános Iskola 5 veszélyeztetett gyermeket jelölt meg Szentgotthárdon. Az oktatási 

intézmény 17 fő hátrányos helyzetű gyermeket jelölt meg. A SZKOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium nem jelzett veszélyeztetett gyermeket. A hátrányos helyzetű gyermekek 

száma 18 fő volt az Intézményben. A III. Béla Szakközép Iskola 3 fő veszélyeztetett 

gyermeket jelölt, 5 esetben jelzett hátrányos helyzetet. Az Apátistvánfalvai Általános Iskola 

4 szentgotthárdi gyermek esetén jelzett hátrányos helyzetet.  

  



A SZEOB Játékvár Óvoda a feltérképezés kapcsán 1 esetben jelzett veszélyeztetett 

gyermeket, 14 fő hátrányos helyzetű gyermeket, valamint 2 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket jelöltek meg 2gyermeket hátrányos helyzetűnek jelölt.    

 

A SZKOI Magyarlak- Csörötnek Általános Iskola sem hátrányos helyzetű tanulót, sem 

veszélyeztetett gyermeket nem jelölt azok közül a tanulók közül, akik Szentgotthárdon élnek.  

 

Átmenti nevelt gyermekek családjával való kapcsolattartás:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik átmeneti 

nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában. Az 

Intézmény 3 fő átmeneti nevelt gyermek szüleivel tart kapcsolatot, ez összesen 3 családot 

jelent. 2013 évben nem szűnt meg átmeneti gondozás. A Gyermekjóléti Szolgálat a 

visszagondozás kapcsán rendszeres kapcsolatot tartott a családokkal. A gyermekekkel 

kapcsolatban folyamatosan érdeklődött a gyermekek Gondozási helyén a gyermekek aktuális 

állapota ügyében. 2013-ében Szolgálatunk látogatást tett a Rumi Óvoda Fejlesztő és 

Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthonában. A 

speciális otthonban 1 átmenti gondozott gyermeket tudtunk meglátogatni. Az otthonban a 

gyermek nevelői elmondták, hogy a fiú jól érzi magát, szülei nem látogatják. A gyermek 

láthatóan jól érezte megát, a szobák kialakítása miatt szobatársával is jól kijön. 

Magatartásával nincs probléma, a folyamatos fejlesztést megkapja. Az átmenti nevelésben 

lévő gyermekek ügyében az éves felülvizsgálatok alapján elmondható, hogy egyik család 

életében sem történt olyan változás, ami miatt a gyermekek esetleges hazajövetele 

felmerülhetett volna.  

Családba fogadás tapasztalatai:  

 

Szolgálatunk 2013-ben összesen 6 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. A 6 

gyermek közül 2013 évben 3 esetben szűnt meg a családba fogadás. Egy esetben a szülő és a 

gyermek kérésére, 2 esetben pedig a gyermekek nagykorúságának betöltése miatt. Az év 

során 2 gyermek esetében rendelte el a Járási Gyámhivatal a gyermekek családba fogadását.  

 

Válsághelyzetben lévő várandós anyával Intézményünknek 2013-ben nem volt kapcsolata. 

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolattartási ügyeletet biztosít 1 fő gyermekkel kapcsolatban. 

A kapcsolattartást a Szegedi Járási Gyámhivatal rendelte el. A nagyszülők részére 

állapítottak meg felügyelt kapcsolattartást, a Szolgálat egyik kliensfogadó termében. A 

kapcsolattartás 2013-ban a szülők és a nagyszülők kérésre megváltozott. A nagyszülő minden 

év március és április, valamint szeptember és október hónap minden 3 péntekén, 15:00-18:00-

ig tarthatja a kapcsolatot az unokával. A kapcsolattartások alkalmával probléma nem merült 

fel a felek között, minden alkalommal rendben lezajlott.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012 augusztus hónaptól bekerült az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséhez. 

Ezáltal lehetőség nyílt az intézmény keretein belül önkéntes segítők bevonására a Szolgálat 

programjain. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó 



szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb 

körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei 

Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az 

önkéntesek toborzásában. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan várja az önkéntes segítők 

jelentkezését.  2013-ban , 2 középiskolás diák jelentkezett a nyári Menő- manó táborba 

önkéntesnek. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a 

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben 

érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Szolgálatunknál a 2013-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott 

napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott vállalni. Ezzel 

a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése továbbra is biztosított. 

 

Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata     

 

Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai 

közé tartozik.  

A 2013-as évben 15 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 4 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már a 2012. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz 

után 2 család esetében zárult le. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben élt kiskorú a családban. 

Mindkét családdal alapellátás keretein belül működött együtt a Gyermekjóléti Szolgálat. Az 

egyik család esetében az adósságkezelési szolgáltatás a 2013 évben zárult le.  

 

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata 

 

2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal 8 védelembe 

vett gyermek esetében hívta fel a szülő figyelmét arra, hogy a családsegítő szolgáltatást 

ellátó családgondozóval is tartsa a kapcsolatot a szülő, mindez 3 családot érintett. Egy 

család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön kapcsolattartás a 

családsegítő szolgáltatással. 2013-ban számos új jelzés esetében mind a gyermekjóléti 

szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó együttesen 

vette fel a kapcsolatot a családokkal.   

 

Prevenciós programok 

 

Nyári gyermek tábor: 2013 nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári 

táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok 

anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig 

tartott, naponta 4 Szentgotthárdi gyermek töltötte náluk a szabadidejét. 

 

Házhoz Megy a Mikulás: 2013-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

programunk. Összesen 23 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

 



Játszóház: 2013-ban 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen 

nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a 

foglalkozásokon.   

 

Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. A Szolgálat havi 

rendszerességgel tart ruhaosztást, valamint kistérségi szinten is közvetít ki ruhaadományokat.  

 

Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük –e programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

Iskolai Korrepetálás: 

2013-ban is megvalósult az iskolai korrepetálás, Szolgálatunknak egy önkéntes fiatal Pusztai 

Éva ajánlotta fel a segítségét. A Gyermekjóléti Szolgálat több olyan családdal is kapcsolatban 

áll, ahol a szülők jelezték, hogy gyermekeik tanulási nehézséggel küzdenek. Az önkéntes 

munkája 2013 december hónapban kezdte el munkáját első körben egy fiatal lánnyal 

foglalkozott. Szolgálatunk családgondozója Kukor Hajnalka 2 gyermekkel foglalkozott az év 

során, az egyik gyermeknek a német, a történelem tárgyakból segített felkészülni a 

pótvizsgára. A másik gyermek esetében német nyelvből segített felkészülni a gyermeknek az 

órai foglalkozásokra.  

 

Ifjúsági körút: 2013-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk 

aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak feltérképezése, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2013-ben 8 alkalommal tettük 

meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. Összesen 43 gyermekkel 

beszélgettünk a körút során.  

 

Karácsonyi tartós élelmiszergyűjtés és ajándék gyűjtés: 

2013 évben hirdettük meg a karácsonyi tartós élelmiszer és ajándék gyűjtést. Számtalan rossz 

szociális helyzetben lévő családdal áll kapcsolatban a Szolgálat. A karácsonyi időszakban, 

fontos, hogy a rászorultak segítséget kapjanak. Több család is jelezte, hogy karácsonykor nem 

tudják megajándékozni családtagjaikat, gyermekeiket nehéz anyagi helyzetűk miatt. 

Szolgálatunk sok ajándék felajánlást kapott, helyi vállalkozók is felajánlották segítségüket. 

Szolgálatunk a rászoruló családoknak kiosztotta az ajándékokat, illetve a tartós élelmiszer 

csomagokat.  

Tanácsadás Elektronikusan: Tanácsadás –Sztg: 

Szolgálatunknak számtalanszor számoltak be a fiatalok, a gyermekek, hogy gyakran éri 

sérelem őket az interneten keresztül. Különösen a közösségi oldalakon vannak kitéve a Cyber 

bulling jelenségének a gyermekek. A Szolgálat úgy döntött, hogy egy új prevenciós 

programot vezet be, fontos számunkra, hogy a segítségre szorulók, akár elektronikusan is el 

tudjanak érni bennünket. A Szolgálat az egyik népszerű közösségi oldalon hozott létre egy 

fiókot, ahová különböző hasznos cikkeket, felhívó jellegű információkat is feltesz. 

Természetesen azt a célt is szolgálja, hogy ha valaki nehézséggel küzd, de személyesen nem 

akarja felvenni a kapcsolatot, vagy csak tanácsra van szüksége, a közösségi oldalon ezt 

megteheti.  

 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, 

valamint a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán. 

 



Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai: 

 

 2014 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós 

programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani a 

programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek 

lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során 

megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk 

nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő 

fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a továbbiakban 

is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.  

 2014-ban a Szolgálatnak további célja, hogy a 2013 évben magvalósult nyári 
drámapedagógiai foglalkozás megvalósuljon. A foglalkozáson részt vevő 

gyermekek korábban már jelezték, hogy 2014 nyarán is igényt tartanának a 

programra.  

 A Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeli céljai közé tartózik az iskolai korrepetálás 
kibővítését. A Szolgálat látókörébe került gyermekek iskolai tanulmányainak 

előmeneteléhez nyújthat támogatást a program. A szociálisan nehéz élethelyzetben 

élő családoknál is nagy arányban élnek olyan gyermekek, akik tanulási 

nehézségekkel, részképesség zavarokkal küzdenek..   

 A Gyermekjóléti Szolgálatnak a továbbiakban is kiemelt célja  jövőre vonatkozóan 

a mentálhigiénés tevékenység illetve azok módszereinek széleskörű alkalmazása. 

A mentálhigiénés tevékenység célja, az egészséges lelki élet kialakítása és 

megtartása, valamint, hogy támogassa és elősegítse az egyének mentális 

egészségét és megelőzze a mentális betegségek esetleges kialakulását.  

 2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 
tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan 

információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a 

fiataloknak.  

 

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, melyet 

folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal. 

 

Szentgotthárd, 2014.02.05. 

                                                                                 Tisztelettel:…………………… 

                                                                                                                  Uhor Anita  

                                                                                                             intézményvezető  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A 

fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 

Gondozási Központ vezetője a Szt. 115. § (1) és (9) bek. alapján 2014. évre az  intézményi 

térítési díjak vonatkozásában az 1.sz. mellékletben található javaslatot teszi. 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN 

 

A hatályos szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület 

évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal minden év április 01. időpontig, második 

alkalommal szükség szerint.  

 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-

jéig kell megállapítani.  

 Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi állami 

hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás 

különbözeteként számítandó. A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél 



alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Az intézményi térítési díjat integrált 

intézmény esetében továbbra is szolgáltatásonként kell meghatározni. 

 

Tájékoztatásul: a 2014. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 

Idősek nappali ellátása 109.000,- Ft 

Szociális étkeztetés 55.360,- Ft 

Házi segítségnyújtás 109.000,- Ft a társulás által történő feladatellátással. 

 

A többi szolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi 

ellátás) támogatására pályázni kell. Mindhárom szolgáltatás esetében 2014. december 31. 

időpontig rendelkezünk finanszírozási szerződéssel.  

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2013.) évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott 

szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 
 fenntartó (Önkormányzati Társulás) hozzájárulása 2013. 

évben a szolgáltatás működtetéséhez 

szociális étkeztetés 0,- Ft 

házi segítségnyújtás 14.059.000,- Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.803.000,- Ft 

támogató szolgálat 1.017.000,- Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás 147.000,- Ft 

idősek klubja 31.599.000,- Ft 

 

 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

II. A 2014. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2014. évi térítési díjak meghatározását, az emelés mértékét szolgáltatásonként egyeztettük 

az intézményvezetővel. Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál olyan összegek 

meghatározására törekedtünk, amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de 

tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a 

szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött 

finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók teljesülése szempontjából sem 

mellékesen.   

 

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a 

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza. Tájékoztatásul: a 2013. évi infláció mértéke: 2.4 %. 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.év

re 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 450,- 

Ft/adag  

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

5,5% 

szállítással 480,- 580,- 605,- 640,- 680,- 6,25% 



Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 

Házi segítségnyújtás 600,- Ft/óra  750,- 

Ft/óra 

850,- 

Ft/óra 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

5,5% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

40,- Ft/nap 60,- 

Ft/nap 

70,- 

Ft/nap 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

12,5% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 460,- Ft/óra 560,- 

Ft/óra 

600,- 

Ft/óra 

650,- 

Ft/óra 

700,-

Ft/óra 

7,7% 

szállítási 

kilométer

díj 

szállítás 70,- Ft/km 85,- Ft/km 100,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

9 % 

heti 

rendszer

es 

szállítás 

50,- Ft/km 60,- Ft/km 70,- Ft/km 80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

12,5% 

munkai

dőn túl, 

ünnepna

pokon 

80,- Ft/km 90,- Ft/km 110,- 

Ft/km 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

8,3% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás étkezés 

nélkül 

150,- Ft/nap 160,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

5,88% 

+ ebéd 450,- 

Ft/adag 

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

5,55% 

+ reggeli 230,- 

Ft/adag 

230,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,-

Ft/adag 

0% 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási 

díjról beszélhetünk, amelynek összegét magasabban javasoljuk meghatározni a szociálisan 

rászorultak által fizetendő térítési díjak mértékénél. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében ez az összeg megegyezik a számított intézményi térítési díjjal, a támogató 

szolgálatnál a javasolt díj ennél valamivel kedvezőbb, de a várható inflációt meghaladó 

mértékű. (A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak határozatban 

állapíthatja meg, a rendeletbe már nem kerülnek át.) 

 

 2012. 2013.  2014. évre 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 285,- Ft/nap 295,- Ft/nap 405,-Ft/nap 37,3% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 935,- Ft/óra 1020,- Ft/óra 1.490,-Ft/óra 46,1% 

szállítási 

kilométer

díj 

szállítás 120,- Ft/km 140,- Ft/km 150,-Ft/km 7,1% 

heti rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás esetén 

70,- Ft/km 80,- Ft/km 90,-Ft/km 12,5% 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény 

alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban 

megfogalmazottak egyelőre csak javaslatok a Társulási Tanács felé. Mivel azonban a 

Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által 

biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a 

fenntartó jóváhagyását követően – rendeletalkotás céljából – 2014. áprilisában újra a 

Képviselő-testület elé kerül az anyag. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben 

meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2014. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. március 17. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 
1. ÉTKEZTETÉS 

 
1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 

 ebéd szállítás nélkül: 570,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 680,- Ft/nap/adag 

 
1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 

Ebéd szállítás nélkül 

Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 



1         - 30000 87 23 110 79 21 100 

30001 - 42750 276 74 350 260 70 330 

42751 - 57000 331 89 420 315 85 400 

57001 - 71250 394 106 500 362 98 460 

71251 - 85500 457 123 580 402 108 510 

85501 - 535 145 680 449 121 570 

 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

 Ebéd szállítással: 22.372,91,- Ft  

 Ebéd szállítás nélkül: 19.285,83,- Ft 
 
 
 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
2.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 950,- Ft/óra 
 
2.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

0 0 

1         - 30000 250 

30001 - 42750 500 

42751 - 57000 650 

57001 - 71250 750 

71251 - 85500 850 

85501 - 950 

 
2.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 52.681,94,- Ft 
 
 
 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
3.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 90,- Ft/nap  
 
3.2. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 15.229,58,- Ft 

 
3.3. Szociálisan NEM rászorultak esetében: 405,- Ft/nap  
 
 
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 
 

1.) Személyi segítés óradíja: 700,- Ft/óra  
2.) Szállítási kilométerdíj: 120,- Ft/km 

 
4.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni): 



 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

0 0 

1         - 30000 260 

30001 - 42750 370 

42751 - 57000 480 

57001 - 71250 600 

71251 - 85500 650 

85501 - 700 

 
Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 90 Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás 
esetén a szállítási kilométerdíj: 

130 Ft/km  
 

 
4.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 32.639,70,- Ft 
 
4.4.    A szociálisan NEM rászorultak esetében a térítési díj: 

 Személyi segítés óradíja: 1490,- Ft/óra 
 Szállítási kilométerdíj: 150 Ft/km, kivéve: heti rendszeres közoktatási 

intézménybe szállítás esetén 90,- Ft 
 
 
 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
6.1.     Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!):  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 570,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 180,- Ft  
 
6.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 30000 30 39 11 50 79 21 100 

30001 - 42750 140 157 43 200 260 70 330 

42751 - 57000 150 165 45 210 315 85 400 

57001 - 71250 160 181 49 230 362 98 460 

71251 - 85500 170 189 51 240 402 108 510 

85501 - 180 197 53 250 449 121 570 

 
6.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 Étkezés: 22.770,- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  58.628,33,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 81.398,33,- Ft 
 



Szentgotthárd, 2014. március 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. számú melléklet 

 

JAVASOLT VÁLTOZÁSOK 2014. 



 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

540 Ft-ról → 570 Ft-ra   Emelés: 30 Ft – 5,5 % 

 

Ebéd szállítással  

640 Ft-ról → 680 Ft-ra  Emelés: 40 Ft – 6,25 %  

 

 

2.Házi segítségnyújtás  

900 Ft-ról – 950 Ft-ra   Emelés: 50 Ft – 5,5 %  

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

80 Ft-ról – 90 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 12,5 % 

 

 

4. Támogató szolgálat  

Személyi segítés:  

650 Ft-ról → 700 Ft-ra  Emelés: 50 Ft – 7,7 %  

 

Szállítás: 

110 Ft-ról – 120 Ft-ra   Emelés: 10 Ft – 9 %  

 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli:  

250 Ft – változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd:  

540 Ft-ról → 570 Ft-ra   Emelés: 30 Ft – 5,5 % 

Tartózkodás:  

170 Ft-ról → 180 Ft-ra   Emelés: 10 Ft – 5,88 % 

 

Jövedelmi sáv változás 

2. sor → 1 –         28500 Ft-ról    →    1 –          30.000 Ft-ra  

3. sor → 28501 – 42750 Ft-ról    →    30.001 – 42.750 Ft-ra  

 

 

Vásárolt élelmezés  

Szolgáltató váltás  

ELAMEN ZRT-ről → JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára: 

  2013.év         2014.03.01-től 

Reggeli:    253  276 

Ebéd (normál): 620  677 

Ebéd (diétás):   648  707 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
 a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a 

továbbiakban Gyvt.)  elsősorban a térítési díjról szóló 146.§-151.§-ai alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni. 

 



A fenntartó állapítja meg az ellátások térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és 

ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni. A bölcsőde 

esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, 

nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (együttesen gondozásra) és 

gyermekétkeztetésre. Fontos kiemelni, hogy a jogszabály a fenntartóra (önkormányzat, 

önkormányzati társulás) bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel mekkora 

mértékű térítési díjat határoz meg az adott bölcsődében. 

 

2013. ÉVBEN: 

 
2013. évben a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját: 775,- forintban 

határozza meg a fenntartó, illetve a 2012. évben meghatározott jövedelem sávok voltak 

továbbra is érvényben. A szolgáltatási önköltség 2013. évben 1.573,- Ft/fő/nap volt, ebből a 

napi étkezési térítési díj: 422,- /fő/nap, tehát a napi gondozási díj maximálisan 1.151,- 

Ft/fő/nap összegben volt meghatározható. A 2013-ban befolyt összegeket az alábbi táblázat 

mutatja, mellyel az intézmény fenntartási költségei csökkentek, intézmény által megvalósított 

fejlesztés közvetlenül ebből az összegből nem valósulhatott meg a Képviselő-testület döntése 

alapján. 

 

Tárgy hó Befolyt összeg 
Fizetésre 

kötelezettek száma 

Fizetési kötelezettség 

alól mentesülők 

száma 

Január 149 585 24 17 

Február 142 005 26 19 

Március 124 805 28 19 

Április 155 130 35 16 

Május 160 300 35 18 

Június 175 875 35  18 

Július 105 910 35 16 

Augusztus 76 095 36 17 

Szeptember 156 510 25 15 

Október 189 175 27 14 

November 133 340 30 13 

December 129 965 29 14 

összesen: 1 698 695 365 196 

 

2014. ÉVBEN: 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind az intézményegység vezető azt javasolta, hogy a térítési díjnál csak a 

2,4%-os inflációt vegye figyelembe a fenntartó. Így 2014. évre a gyermekek napközbeni 

ellátásának intézményi térítési díját 795,- forintban javasolják meghatározni azzal, hogy 

továbbra is a 2012. évben meghatározott jövedelem sávok legyenek  érvényben. A 

szolgáltatási önköltség 2014. évben 1.643,- Ft/fő/nap, ebből a napi étkezési térítési díj: 455,- 

Ft/fő/nap, tehát a napi gondozási díj maximálisan 1.188,- Ft/fő/nap  (kiszámítását lásd: 2. sz. 

mellékletben), vagyis ez az összeg a tavalyihoz képest nőtt 70,- Ft/fő/nap összeggel.  

 



A 2014. évi bevételek felhasználása tekintetében az Intézményvezető intézményi 

fejlesztéseket javasol figyelembe venni: a játszóudvar biztonságossá tételét (töredezett 

betonjárda javítása, talajegyenetlenségek megszüntetése), továbbá a  minden csoportszobához 

árnyékolók készítését. Mivel az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az intézmény 

működésénél terveztünk ezzel a bevétellel, továbbá az Önkormányzat idén is 12 millió 

forintot különített el a bölcsőde és környezetének fejlesztésére, benne a járdák kijavításával,  

nem javasoljuk az erről történő külön határozathozatalt. 

 

A térítési díj kapcsán megemlítendő még, hogy a Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a 

bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen) kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások 

figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi 

térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított  napközbeni 

ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra: 

1.1. 1.643,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2014. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és 

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

             Kovács Tiborné  igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2014. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

            dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. március 17. 



 

 

         Huszár Gábor 

                    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



1.számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2014. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

Szolgáltatási önköltség: 1.643.- Ft/nap/gyermek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet 



        

     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 
 

Iktatószám   :      Szsz/ 54.-10./2014. sz. 

 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához illetve a         

                                gondozási térítési díjból származó 2014. évi bevétel felhasználásához. 

                                 

  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné 

 

               Címzett         :      Dr. Gábor László, Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2014. március havi Képviselő-testületi  ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra az alábbi adatokat tudom 

szolgáltatni. 

 

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

A Gyvt.147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2014. évi kiadási előirányzat )   

                                                                            39.213  e/Ft 

2. éves központi normatíva támogatás + kistérségi normatíva:                       - 16.849  e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:              22.364  e/Ft 

 

A szolgáltatási önköltség  számítási módja: 

1. 22364 e/Ft : 54(férőhely)= 414.148 Ft/év ( normatívát nem tartalmaz) 

2. 414148 Ft :252 nap = 1643 Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 455 Ft /fő/nap 

 napi gondozási díj: 1188 Ft/fő/nap 
A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj  nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1188 Ft/fő/nap. 

 

2014. évre az intézményi javasolt gondozási térítési díj maximálisan (2,4%-os infláció 

mértékével emelve):  

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/


795 Ft/fő 

 

 

 

 

Kérelem a 2014. évi  gondozási díjból származó bevétel felhasználásához: 

 a játszóudvar biztonságossá tétele: töredezett betonjárda javítása, talajegyenetlenségek  

megszüntetése, 

 minden csoportszobához árnyékolók készítése (előírás, biztosítása kötelező). 
 

 

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

       

 

Tisztelettel:  

        

                     Kovács Tiborné 

                                                                                                      intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. március 26.-i ülésére. 

 

Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő –testület ! 

A korábbi évhez hasonlóan az idén is bizonyos önkormányzati feladatokat civil 

szervezetekkel kívánunk megoldani, velük kötünk szerződést. .A 2014. évre tervezett 

megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra.  

 

1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében kimondta a 

Testület, hogy ebbe lehetőség szerint célszerű lenne a településrészi civil szervezeteket is 

bevonni. Az eredmények többnyire igazolják, hogy az elképzelés jó volt, a városrészeken  

lényegesen nagyobb lett a rend a közterületeken, többször kaszáltak, a civil szervezetek pedig 

némi bevételhez jutottak. 

Tavalyi évben a  Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 365.000 Ft-ot(ellátta 

továbbá a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatokat is),a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 44.000 Ft-ot, a Rábafüzesért Egyesület 6.000 Ft-ot, a 

Máriaujfaluért Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület  80.000 Ft.-ot, a 

Rábatótfalui Sportegyesület pedig  37.000 Ft-ot kapott. 

A  Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 90.000 Ft támogatásban részesült . 

 

2014. évben a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálásra, takarításra, 

hulladék összegyűjtésére                                        360.000 Ft-ot 

                 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálásra  44.000 

Ft-ot 

                 a Rábafüzesért Egyesület kaszálásra        6.000 Ft-ot 

             a Máriaujfaluért Egyesület kaszálásra, takarításra, hulladék összegyűjtésére 167.000 

Ft-ot        

               a  Farkasfa Jövőjéért Egyesület  kaszálásra 80.000 Ft.-ot 

               a Rábatótfalui Sportegyesület kaszálásra 37.000 Ft-ot  

              a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásra 90.000 Ft-ot igényelne a feladat. 

 

 

Összesen a fenti feladatok ellátására  az idén is 789.000 Ft.-ra lenne szükség, mivel e 

szervezetek  most is vállalták a munka elvégzését. 

A fedezete egyrészt  az eseti kaszálás,  zöldterület kezelés  összegéből , másrészt Jakabháza 

hulladékkezelési feladataira a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállítása  összegéből   

biztosított. 

 

2.)2006. évben a Közművelődési Koncepciót is elfogadó képviselő-testületi ülésen ( január 

26.) került megtárgyalásra a városrészi klubok helyzetéről és jövőjéről szóló előterjesztés. Az 

ezzel kapcsolatosan akkor elfogadott 11/2006. számú Képviselő-testületi határozat kimondta, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd 

klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a 



településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660 

Ft-ot biztosítunk.  

A városrészi klubok működtetése összesen 378.300 Ft-ot igényelne, öt klub tekintetében. 

Fedezete a közművelődési tevékenység és  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

 A Képviselőtestület 2012. augusztus 29.-i ülésén a  196/2013.számú határozatával az 

Önkormányzat és  a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti  

Megállapodást  a Zsidai Városrészi Kulturház és sportlétesítmény működtetésére határozatlan  

időre  módosította, így azt nem kell évente beterjeszteni. A megállapodás fedezete évenként a  

költségvetésben közművelődési tevékenység és  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

A módosításra akkor azért került sor, mert a SZEMLE elnöke kérelemmel fordult hozzánk 

azzal, hogy a fenti szerződést hosszabb távra kössék meg, mivel hosszabb távú terveik vannak 

az épülettel kapcsolatban és csak ilyen tartalmú szerződéssel tudnak  fejlesztésekre pályázni. 

 

 

Ennek értelmében  kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez 

megállapodás  következő szervezetekkel való  megkötéséhez - járuljon hozzá: Jakabháza 

Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Máriaújfalu Városrészi klub 

esetében: Máriaujfaluért Egyesület,  Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület, Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata 

lenne a szerződő partner.  

 

 

A 2011. évi  Civil szerveztek bírósági  nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló CLXXXI. törvény értelmében  a támogatási összegek úgy  válnak 

utalhatóvá, hogyha a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2013. évi 

beszámolójukat. 

 
H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 

I. A végrehajtás feltételei 

 

1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek? 

A szerződések  aláírása. 

 
2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra? 

A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésében 

kell 

biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére. 

 

3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos 

tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg a 

folyamatos kontroll. 

4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Tartalmaz-e buktatókat? Hogyan kerülhetőek 

el ezek? 

Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 

fizettetni ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. 



A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét elszállítás, 

folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy megszervezzen. 

A támogatás  kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás. 

 

II. A társadalmi hatások összefoglalása  

 

Az intézmény vezetőjének (vezetőinek) helye, szerepe: erkölcsi és szakmai érdekek, nézetek, 

törekvések találkozása vagy ütközése. 

nem releváns. 

 

A várható hozadék, s e hozadék mérésének, elemzésének és értékelésének módja, eszközei. 

Az Önkormányzat SZET. Szentgotthárdi Kft-jének tehermentesítése. Civil szervezetek 

bevételhez juttatása. Azzal, hogy a helyben lakók végzik a saját környezetük rendben tartását, 

ez nagyobb odafigyelést, jobb szinvonalú, gyakrabban végzett közterületi munkát jelenthet. A 

városrészi klubok esetében azok tartják fenn a klubokat akik azokban közösségi 

tevékenységet végeznek ami nagyobb odafigyelést, nagyobb érdeket jelenthet az 

állagmegóvása.  

 

III. Társadalmi költségek 

 

Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei  

Az önkormányzat anyagi terhei nőnek. A civil szervezeteknek a feladat ellátása jelent plusz 

terhet. 

Hatékonysági és versenyképességi költségek  

A civil szervezetek több pénzösszeghez juthatnak, amit hasznos célra fordíthatnak. 

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az elszámolás, de 

létszámbővítéssel nem jár. 

 

Kérem az előterjesztés elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd  

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 

támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:  

 

1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendbentartására  és a takarítási és 

hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi  Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében, 

 - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Kisebbségi   Önkormányzattal 44.000 Ft  és  a Rábafüzesért Egyesülettel 6.000 Ft 

összegben,  



- Megállapodás a  máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására  és a takarítási  

és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel 

167.000 Ft összegben,      

- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 

80.000 Ft. összegben, 

- Támogatási szerződés a rábatótfalui városrészen kaszálásra a Rábatótfalui Sportegyesülettel 

37.000 Ft összegben, 

- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 90.000 Ft  ellenében. 

1.2.) A támogatások fedezete a 2014. évi költségvetésben az eseti kaszálás,  zöldterület  

kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 

2.)  

2.1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 

 működtetéséhez a megállapodások  következő  szervezetekkel  való  megkötéséhez járul 

hozzá:  

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző  

   Egyesület, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

 

2.2.) A megállapodások fedezete a 2014. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és    

  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert a  

     testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2014. május 

                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

                  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. március 10. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyzés:                                                                                                                         

 

           Dr. Dancsecs Zsolt 

                      jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Hármashatár Mentőcsoport támogatása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013-ban jött létre a Szentgotthárdi Járás közigazgatási területén a Hármashatár 

Mentőcsoport, amely civil szervezetekből és önkéntes állampolgárokból áll.  

A Hármashatár Mentőcsoport rendeltetése elsősorban a Szentgotthárdi Járás, Vas 

megye területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során 

jelentkező, mentési, vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők 

megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és 

mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság 

mindenoldalú biztosítása. 

A Hármashatár Mentőcsoport megalakításával Szentgotthárd város védekezési 

képessége akár természeti, akár civilizációs katasztrófák bekövetkezése esetére 

jelentősen megnövekedett. Ennek köszönhetően Szentgotthárd Város és a 

Szentgotthárdi Járás állampolgárainak biztonságérzete is megnőtt. 

 

A Hármashatár Mentőcsoport ("PIROSECURITAS" Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány, mint 

szervezet) azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy tevékenységükhöz anyagi 

támogatást szíveskedjen nyújtani. A szervezet kéri a Képviselő-testületet, hogy a Hármashatár 

Mentőcsoportot, a tagoknak szükséges védőfelszerelések bővítése, fejlesztése érdekében 

300.000,- Ft támogatás nyújtásával segíteni szíveskedjen. 

Az első eldöntendő kérdés, hogy biztosítunk-e támogatást a mentőcsoportnak? A 

következő kérdés, hogy amennyiben igen, akkor a fent megjelölt szervezetet 

támogatjuk-e vagy a mentőcsoport instrukciói alapján mi szerezzük be az említett 

eszközöket? A szervezet támogatásának egyelőre akadálya, hogy kérésünk ellenére 

sem csatolták az ilyenkor szokásos dokumentumokat: A végzést a bírósági 

bejegyzéséről, a nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 

fennállásáról vagy hiányáról, továbbá az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

előző üzleti évről szóló beszámoló feladását igazoló postai feladóvény másolatát.  

Bizonyos szempontból azért is lenne jobb ha ezt az összeget biztosítjuk akkor az eszközöket 

mi szerezzük be, hiszen ez egyfajta közvetlenebb, mindenkor látható „nyoma‖ lenne 

Szentgotthárd Város Önkormányzata segítségének. 



H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

I. A végrehajtás feltételei 

1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek? 

Amennyiben a pénzösszeget elkülönítjük és magunk szerezzük be az eszközöket, akkor  

szerződés aláírása szükséges majd a beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele és használatra 

való átadása történik. Amennyiben a szervezetet támogatjuk, akkor a fent írt hiányosságokt a 

kérelmezőnek pótolnia kell – ez után kötünk támogatási szerződést. A pénzeszköz valóban 

erre a célra való felhasználását majd a szervezetnek dokumentálnia kell. 

 

2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra? 

A pénzügyi támogatáshoz/ a pénzösszeg elkülönítéséhez fedezetet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésében találni kell, erre a támogatásra külön 

lkülönítet összeg nincs a költségvetésben.  

3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Ebben az ügyben nem releváns. 

4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Tartalmaz-e buktatókat? Hogyan kerülhetőek 

el ezek? 

Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 

fizettetni ami egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. Amennyiben az szközöket 

magunk szerezzük be – természetesen kizárólag a Mentőcsoport instrukcióit követve – ez 

jelenti újabb vagyontárgyak megjelenését a rendszerünkben – ugyanakkor ez a „beruházás‖ 

így válik igazán követhetővé.  

II. A társadalmi hatások összefoglalása  

Az intézmény vezetőjének (vezetőinek) helye, szerepe: erkölcsi és szakmai érdekek, nézetek, 

törekvések találkozása vagy ütközése. 

A kérelmezőnek valószínűleg jobb lenne ha támogatásként kapna egy nagyobb összeget 

amelynek a felhasználásáról maga gondoskodhatna – még ha elszámolási kötelezettsége meg 

is volna. A beszerzés legjobb „lekövetése‖ eben az esetben az önkormányzat szempontjából 

valószínűleg a közvetlen beszerzés volna – már csak azért is hogy világosan megmutathassuk 

adott esetben, hogy az egész járás számára  fontos védekezés a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által a  mentőszervezet használatába adott  ruházatban vagy felszerelésben 

történik. Ugyanakkor ezek a valószínűsíthető nézőpontbeli különbözőségek nenm jelentősek.  

A várható hozadék, s e hozadék mérésének, elemzésének és értékelésének módja, eszközei. 

A várható hozadék társadalmi szinten az, hogy hozzájárulunk a katasztrófahelyzetek 

hatékonyabb megoldásához, elhárításához. Ennek külön mérési módja nincsen.   

III. Társadalmi költségek 

 

Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei  

Az önkormányzat anyagi terhei nőnek. A civil szervezeteknek a feladatellátása könnyebbé 

válik.   

Hatékonysági és versenyképességi költségek  

A civil szervezet  pénzösszeghez juthat, amit hasznos célra fordíthat. Az önkormányzat 

oldaláról: akármelyik formát is választja hozzájárul a katasztrófahelyzetek 

következményeinek hatékonyabb elhárításához. Amennyiben támogatást nem adunk, attól 

még a szervezt fel tud lépni a katasztrófák elhárítása érdekében.  

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  



Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az utalás is, az 

elszámolás is, az esetleges önkormányzati beszerzés esetén a nyilvántartásba vétel és a 

használatra való átadás. Ez a megvásárolt dolgok meglétének a végéig jelent leltározási illetve 

ellenőrzési feladatot, de létszámbővítéssel nem jár. 

A kérelmet azért terjesztetjük elő most, mert a bszerzés mielőbb aktuális lenne. Amennyiben 

az önkormányzat ezt nem civil szervezet támogatásaként adja, akkor ebben végleges döntés 

hozható most. Amennyiben azonban civil szervezet támogatásaként gondolja, akkor ezt 

álláspontunk szerint jobb lenne a civil szervezetek áprilisi kérelmei között szerepeltetni mert a 

Civil Alap felhasználásának ez az elfogadott rendje. Nem gondoljuk méltányosnak ha a 

szentgotthárdi civil szervezeteket megelőzve hozunk döntést ennek a kérésnek a 

támogatásáról.   

 

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Hármashatár Mentőcsoport kérelmét azzal, hogy az Önkormányzat a szervezet 

számára szükséges felszerelést …… Ft. értékben megvásárolja a szervezettel 

történő előzetes egyeztetés alapján.                                                                                

Fedezete: ………………. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző  

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hármashatár 

Mentőcsoport kérelmével kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy a kérelmet mivel 

az az Önkormányzat Civil Alapját érinti az áprilii ülésre a civil szervezetek 

támogatása napirendnél kell előterjeszteni. 

Határidő: a 2014. áprilisi ülés 

Felelős: Dr. Gábor László  

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hármashatár 

Mentőcsoport kérelmét …….Ft-tal támogatja azzal, hogy a szervezet benyújtja a 

végzést a bírósági bejegyzéséről, nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, továbbá az 

Országos Bírósági Hivatal felé megküldött előző üzleti évről szóló beszámoló 

feladását igazoló postai feladóvény másolatát.  

Fedezete: 2014. évi költségvetés/ működési céltartalék/ Civil Alap terhére 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző  

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd 2014. március 18. 



 

                                                                            Huszár Gábor 

                                                                             Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

 

1. sz. melléklet  

 

Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Kirendeltségvezető 

 

: H-9900 Körmend, Hunyadi u.45/A. E-mail: kormend.kk@katved.gov.hu 

Telefon: (06)94/594-196 Fax: (06)94/594-197 GSM: (06)20/8202-882 

 

 

Szám: 18.3/204-2/2014/ÁLTK   „Elektronikus úton‖ 

Üi.: Zsalvai Zsuzsa tű. hdgy 

Tárgy: Hármashatár Mentőcsoport  

 

Huszár Gábor polgármester úr 

és 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

 

Székhelyén 
 

Tisztelt Polgármester Úr/Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Járás közigazgatási területén 2013. évben megalakításra került a 

Hármashatár Mentőcsoport. A Mentőcsoport civil szervezetekből és önkéntes 

állampolgárokból áll.  

A Hármashatár Mentőcsoport rendeltetése elsősorban a Szentgotthárdi Járás, Vas 

megye területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során 

jelentkező, mentési, vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők 

megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és 

mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság 

mindenoldalú biztosítása. 

A Hármashatár Mentőcsoport megalakításával Szentgotthárd város védekezési 

képessége akár természeti, akár civilizációs katasztrófák bekövetkezése esetére 

jelentősen megnövekedett. Ennek köszönhetően Szentgotthárd Város és a 

Szentgotthárdi Járás állampolgárainak biztonságérzete is megnőtt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hármashatár Mentőcsoportot, a 

tagoknak szükséges védőfelszerelések bővítése, fejlesztése érdekében 300.000,- Ft 

támogatás nyújtásával segíteni szíveskedjen. 

 

Bízva pozitív elbírálásukban, kérem, hogy döntésükről értesíteni szíveskedjenek. 

 

Körmend, 2014. március 13. 

 

 

 

mailto:vas.mki@katved.gov.hu


 

Tisztelettel: 

 

Király Lajos s.k. 

tűzoltó alezredes 

tűzoltósági főtanácsos 

kirendeltségvezető 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 1 lap 

Kapják: 1.  sz. pld. Irattár 

               Szentgotthárd Város Képviselő-testülete  (csak elektronikusan) 

 

 

Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport” Program című pályázathoz szükséges önerő 

biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány idén is meghirdeti pályázatát „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-

Sport Program" címen. A programnak két fő célja van: egyfelől, hogy az óvodások sportág-

specifikus oktatási programját az óvónők egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a 

gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges 

sport infrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci Sportpályák létesüljenek az 

ország minden óvodájában, annak érdekében, hogy a képzés sport funkcionális feltételei 

intézményi kereteken belül adottak legyenek, ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, 

többletköltséget vállalva sportoltatni. 

 

Az Alapítványt megkérdeztük, hogy mit is jelent pontosan az óvodások sportág-specifikus 

oktatási programja – a kapott tájékoztatás alapján a programot az óvónők számára a 

Debreceni Honvéd olasz Focisuli munkatársai tartják majd. A pályázat terhére lesz 

elszámolható az oktatás költsége, ehhez plusz önerőt nem kell biztosítani. A tanfolyam 1 nap 

elméleti, és 1 nap gyakorlati képzést tartalmaz majd, mely után résztvevőknek számot kell 

adni a megszerzett tudásról. 

 

A szakszerűen kivitelezett pálya lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos 

szabadtéri sportolásra, mozgásra, ezzel együtt a különböző csapatjátékok megismerésére is. A 

pályák befogadásával az óvodák minden gyermek számára biztosítani tudják az optimális 

feltételeket a különböző mozgásformák elsajátításához. A pálya speciális szerkezete (pl. 

esésvédő gumiréteg) úgy lett kifejlesztve és kialakítva, hogy azon számos mozgásfejlesztő és 

koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan és akadálymentesen végezhető. 

Ezáltal lehetővé válik a sérült gyermekek gondozása, fejlesztése is.  

 

Az Alapítvány 2014. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Labdarúgó 

Szövetséghez, mint elbíráló szervezethez. Az MLSZ által kiadott határozat kézhezvételét 

követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes 



programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét a Magyar Labdarúgó Szövetség 

határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét az MLSZ határozat kézhezvételét követően 

tudja meghatározni az Alapítvány. Az önrész hozzávetőleges összege 2.500.000 - 2.850.000 

Ft lesz, amely a teljes költség kb. 30%-a. A 2014/15-ös évben várólistára kerülő pályázatok, 

amennyiben a TAO rendszer folytatódik, a 2015/16-os évben elsőbbséget élveznek. Az 

önrészt várhatóan csak 2015. év elején kell az alapítvány részére átutalni.  

 

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy 7x13 méter nagyságú, 

megtisztított földterülettel. (A megtisztított földterület annyit jelent, hogy a kijelölt területen 

nem lehet semmiféle játékeszköz, illetve a burkolata nem lehet beton.) 

 

Pályázó szerv esetünkben a tulajdonos Önkormányzat lehet, a fenntartó Társulástól csupán 

egy nyilatkozat szükséges a pályázati projekt jóváhagyásáról.  

 

A pályázat nyertessége esetén – a SZEOB Igazgatójának véleményét is figyelembe véve – a 

műfüves pályát a bölcsőde melletti füves területen helyeznénk el. Az Alapítvány 

tájékoztatása alapján erre, vagyis hogy nem közvetlenül az óvoda mellett épül a pálya, a 

pályázat lehetőséget biztosít. 

 

A megépítendő pálya tulajdonságai: 

 

 A pálya mérete: 6 x 12 méter, ami igény szerint és a hely adottságaihoz mérten, 

korlátozott mértékben változtatható, alépítménye vízáteresztő, a hely adottságaihoz 

megfelelően.  

 Rétegrend:  

- burkolat: svájci töltetlen műfű (a minimális karbantartás érdekében)  

- rugalmas aljzat: 1x1 m-es gumilapok vagy zúzottkővel feltöltött Hauraton 

georács táblás elasztikus réteggel, vagy kavicsos gumi  

- homokos kavics  

- fogadó szint (tömörített talaj / meglévő beton / aszfalt)  

 Tartószerkezet: 3m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet.  

 Palánk rendszer: 75cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval ellátva. A 

sarkoknál lekerekített elemek. 

 Az oszlopok teteje: könnyűfém-hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer, horganyzott 

fém szerelvényekkel rögzített.  

 A játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten 10x10 cm lyukbőségű, 3mm vastag, UV 

stabil labdafogó-háló kerül rögzítésre, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez 

kötődik. A vázszerkezet ponyvafedéssel kivitelezve a gyerekeket megóvja ez erős 

napsugárzástól és véd az eső, valamint a szél ellen is!  

 Tartozékok: 2 db 150cm x 100cm futball kapu, 2 db gyermek kosárlabdapalánk, 1 db 

állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ: 

 

 mi indokolja az óvodában műfüves sportpálya kialakítását: A pályázat egy a 

kisgyermekek által kedvelt mozgásformának, a labdarúgásnak az alapelemeit segíti 

elsajátítani – ehhez biztosít tárgyi feltételeket. Erre a mozgásra az intézmény területén ma 

is lehetőség van – minden beruházás nélkül hiszen a terület és a természetes zöld gyep ma 

is rendelkezésre áll.   



 mi a hosszú távú kihatása: A sportpályán a gyermekek labdarúgás felé való orientálódását 

lehet erősíteni. Ugyanakkor egyrészt ezt nem ezzel foglalkozó hivatásos labdarúgó edzők 

végzik hanem az óvónők maguk másészről az óvodás életkorban ennek a labdarúgó 

tevékenységre felkészítésnek ebben a formában nem látszik túl nagy jelentősége. 

Ennélfogva a beruházás - egy megépített műfüves pálya egy óvoda zárt udvarán - mint e 

sporttevékenységnek teret biztosító objektum egy viszonylag rossz, 70%-os finanszírozás 

mellett nem vetít előre túl sok pozitív kihatást.  A legpozitívabb kihatása, hogy kulturált 

környezetet biztosít a focizáshoz. Nagy kérdés, hogy ez 3-6 éves korban bír-e 

jelentőséggel? 

 milyen hosszú távra hat ki:  A beruházáshoz viszonylag nagy, 30%-os önrész szükséges 

amit az önkormányzat költségvetésében kell, hogy biztosítson – tehát terhelni fogja a 

következő évi költségvetésünket. Az elkészülő pálya jó néhány évig szolgálhatja a 

gyermekeket. Ugyanakkor kell számolni a pálya megvalósulása után a fenntartás 

költségeivel is amelyek e pálya nélkül az intézménynél nem jelentkeznek – a beruházás 

költségeket nem vált ki viszont újabbakat keletkeztet.  

 mi történik az önrész biztosításának elmaradása esetén: Önrész nélkül a pályázaton 

elindulni nem lehet. A beruházás elmaradása esetén az intézmény élete megy tovább a 

mai kerékvágásban. Az intézmény bekerített udvarának viszonylag elhanyagoltabb részén 

helyezné el az objektumot a javaslattevő  - ha nem készül el a pálya, az udvarnak e részét 

továbbra is gondozni kell majd.                       

 Az önrész biztosításához és a pályázat kivitelezéséhez szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e: nem releváns, legfeljebb az elkészült 

pálya igényel majd gondozást és így erőforrásokat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program‖ felhívásra pályázatot nyújtson 

be a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményben  ovi-foci 

sportpálya létesítésére. A megvalósításhoz szükséges saját forrást legfeljebb 2.850.000,- 

Ft összegben biztosítja a ………………….. terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

               Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy 

az Önkormányzat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program‖ felhívásra pályázatot 

nyújtson be a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményben  

ovi-foci sportpálya létesítésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. március 26. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 



                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 287/2013. számú határozatában 

arról döntött, hogy Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjat alapít. Továbbá a határozatban arról 

is rendelkezett, hogy az  ösztöndíjról szóló rendelet tervezetét is el kell készíteni, melyhez 

munkacsoport felállítását javasolta.  

 

2014. január elején a munkacsoport felállt – tagjai: a Képviselő-testület bizottságának elnökei, 

képviselők, bizottsági külső tag, valamint a Hivatal munkatársai. A Munkacsoport az alábbi, 

főbb javaslatokat tette:  

 

- a rendelet a középiskolások esetében kizárólag tanulmányi eredményt , a felsőfokú 

oktatásban ( főiskola/egyetem ) résztvevők esetében  a benyújtott pályamunkát veszi 

figyelembe. Szociális rászorultságot a Széll Kálmán ösztöndíj megítélésénél NEM 

vesz figyelembe. (Ez utóbbit a BURSA pályázatnál érvényesíti.) 

- A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjat a Munkacsoport a Szentgotthárdon tanuló 

(nemcsak a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező) középiskolai korosztály 3. és 4. 

évfolyamos tanulói, valamint felsőfokú tanulmányaikat folytató, szentgotthárdi 

lakóhellyel rendelkező, 26 évesnél fiatalabb első diplomájukat szerző hallgatók 

számára hirdeti meg. 

- A középiskolai korosztály esetében támogatandóként  4 főt-, a felsőfokú oktatás 

esetében 3 főt határozott meg javaslataként. A középiskolai korosztálynál 1 fő esetében 

a tanulmányi eredménytől függetlenül is lehetőséget szeretne adni annak is, aki bármely 

művészeti ág vagy a sport területén kimagasló teljesítményt ért el. Így évente összesen 

8 fő részesülne Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjban . 



- Az ösztöndíj mértékét a középiskolások esetében 5.000.-Ft/fő/hó, a felsőfokú 

tanulmányokat folytató hallgatók esetében 10.000.-Ft/fő/hó összegben javasolja 

megállapítani a Munkacsoport. A támogatási összeg mértékének  megállapításnál 

figyelembe vettük a NAV tájékoztatóját – az adózás figyelembe vételével - , miszerint 

annak is aki adja és annak is aki kapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII törvény 1. sz. Mell. 3.3 alapján a mindenkori minimálbér 50%-áig adómentes.  

- Az ösztöndíj folyósításának meghatározása:  az ösztöndíjat elnyert hallgatók számára 

két részletben kerül utalásra -  az első 5 havi részt az adott év december 31. időpontig, a 

második öt havi részt március 31. időpontig a pályázó által megadott 

bankszámlaszámra.  

 

A Munkacsoport a pályázati feltételnek  az alábbiakat javasolja meghatározni: 

 

- a középiskola korosztálynál minimum 4,5 –es tanulmányi átlag igazolása, valamint 1 

pályamunka/témadolgozat címe, melyet a pályázó max. 1500 karakteres  témavázlattal 

együtt ad be, és a helyesen kitöltött pályázati adatlap. A pályázatoknál előnyt 

élvezhetnek azok a munkák, melyek Szentgotthárd Város fejlődésének érdekében a 

jövőben hasznosíthatók. A pályázatnál a középiskolásoknál az elbírálást segítve 

további előnyként értékeli majd a bíráló bizottság: 

 a már megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, 

 a versenyeken való részvétel és az elért versenyeredmények felsorolását, 

 a kimagasló tanulmányok mellet a művészet, sport terén nyújtott szintén 

kimagasló teljesítmény igazolását, valamint a 

 Szentgotthárdon végzett közösségi tevékenység (civil szervezeti tagság, 

önkéntes munka) igazolását. 

- A felsőfokú tanulmányokat folytató pályázóknál tanulmányi átlag nem kerül 

meghatározásra, a pályázat benyújtásánál a helyesen kitöltött adatlap mellett a pályázó 

1 pályamunka/témadolgozat címét és a hozzátartozó max. 1500 karakteres  

témavázlatot  ad be. 

 

Az ösztöndíj elbírálásával kapcsolatban a Munkacsoport azt javasolja, hogy  a pályázatok 

címét és témavázlatát az adott év augusztus 31. időpontig Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának címezve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati 

és Térségi Erőforrások Csoportjához kell benyújtani 1eredeti példányban, amit a Széll 

Kálmán Bizottság bírál el az adott év szeptember 30-i időpontig. 

 

A Munkacsoport javasolja azt  is, hogy szűnjön meg az ösztöndíj, amennyiben a pályázó a 

rendeletben meghatározottaknak megfelelően az adott év december 31. időpontig nem nyújtja 

be a pályázatában vállalt pályamunkáját. Ez esetben a március 31-ig esedékes ösztöndíjrészt 

az Önkormányzat nem utalja a pályázó számára, sőt az ösztöndíj első részletének 

visszafizetésére kerül sor. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az eredményről a Képviselő-

testületet tájékoztatni:  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a „Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj‖ rendelet-
tervezethez: 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

- A rendeletet tervezet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: új ösztöndíj rendszer bevezetése , mely egyben hiánypótló is az érintett 

középiskolások számára, illetve egy további lehetőség a felsőfokú tanulmányokat folytatók 

számára. 

Gazdasági hatása: az érintett középiskolás tanulók és felsőfokú tanulmányokat folytató 

hallgatók tanulmányainak támogatása. 

 

- A rendelet tervezet költségvetési hatása: 

2014.  költségvetési évben:  320.000.-Ft 

2015. költségvetési évtől évente : 550.000.-Ft 

 

- A rendelet  tervezet környezeti , egészségi következményei: 

A rendelet tervezetnek környezeti , egészségi következményei nincsenek. 

 

- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet tervezet  elfogadása esetén az adminisztratív terhek növekedni fognak, hiszen a 

pályázatokat fogadni kell, illetve azokat a döntéshozók elé kell terjeszteni, majd az eredményt 

ki kell hirdetni, az ösztöndíjat elnyertekkel szerződést kell kötni és annak teljesülését 

figyelemmel kell kísérni – mindez jelent adminisztrációs terheket.  

 

- Egyéb hatás: 

A rendelet tervezet elfogadásának  egyéb hatása nincs.   

 

- A rendelet tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  biztosítása: 

A rendelet tervezet elfogadása és alkalmazása  nem igényel  többlet személyi, szervezeti, és 

tárgyi feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében 

tervezhető. 

 

-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A Képviselő-testület arról döntött , hogy Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendeletet alkot a 

Szentgotthárdon tanuló 11. és 12. évfolyamos  középiskolások, valamint a szentgotthárdi 

lakóhellyel rendelkező  felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára.A rendelet 

elfogadására jogszabály nem kötelez bennünket.  

 

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén  várható következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nincsenek következmények. Illetve az ösztöndíj 

bevezetése nélkül  Szentgotthárd Város Önkormányzata nem ismeri meg a rendelet 

tervezetben érintett tanulóifjúság Szentgotthárdot érintő jövőbeni  javaslatait, elképzeléseit, 

melyeket egyes területeken hasznosítani tudnak. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezet  

megtárgyalni és  a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2014. január 20. 



 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 

 





 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…/…. (……. ) Önkormányzati rendelete 

a „Széll Kálmán „  tanulmányi ösztöndíjról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk ( 2 ) bekezdése alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A rendelet célja 

 

(1)Szentgotthárd Város Önkormányzata ösztöndíjat alapít középiskolai tanulmányokat 

szentgotthárdi középiskolában folytató, kimagasló eredményt elért  középiskolai  tanulók, 

valamint  a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató szentgotthárdi lakos 

hallgatók számára. 

 

a) Az ösztöndíj célja az, hogy  azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait 

és eredményeit elismerje, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel  rendelkeznek a 

szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a szentgotthárdi III. Béla 

Szakközépiskola és Kollégiumban, 

b) Az ösztöndíj másik  célja az, hogy  azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók 

eredményeit elismerje, akik a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a 

szentgotthárdi III. Béla Szakközépiskola és Kollégiumban tanulmányi eredménytől 

függetlenül  rendkívüli kimagasló eredményt értek el  valamely  tanulmányi- , művészeti-, és 

sport területen, 

c) Az ösztöndíj harmadik célja, hogy a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat 

folytató szentgotthárdi fiatalok tanulmányi idejük e rendeletben meghatározott ideje alatt          

tanulmányi ösztöndíjban részesüljenek. 

 

(2)Széll Kálmán ösztöndíjban részesülhet azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanuló , 

aki kimagasló tanulmányi eredményével – minimum 4,5-es  átlag - illetve saját szakterületén 

kimagasló  eredményt ér el   

valamint 

azon államilag finanszírozott, első képzésben ( alap-mester és osztatlan képzés ) résztvevő, 

első diplomáját szerző, 26. életévét a kérelem beadásakor még be nem töltött,  nappali 

tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói 

jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgató, aki számára Szentgotthárdhoz való kötődés a 

jövőben is fontos és tanulmányai során szakmai, tudományos tevékenységével  segíti a város 

fejlődését. Első diploma megszerzésének számít az is, aki az alapképzésen szerzett első 

diploma után az első mesterdiplomáját szerzi.  

 

2.§ Az ösztöndíjban támogatottak száma 

 

Az ösztöndíjban támogatott pályázók száma:  

középiskolás korcsoportban  4 fő az 1.§ (1) bek. a) pontja esetében, 1  fő az 1.§ (1) bek. b) 

pontja esetében , 3 fő az 1.§ (1) bek. c) pont esetében, a felsőoktatásban tanulmányokat 

folytatók körében. 

 

 

3.§ Az ösztöndíj időtartama, mértéke és folyósítása 



 

(1)Az ösztöndíj10 hónapra, tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő év  június 30-áig 

nyerhető el. 

 

(2) Az ösztöndíj mértéke a középiskolai pályázók számára 5.000.-Ft/hó, a főiskolai/egyetemi 

tanulmányokat folytató pályázók számára 10.000.-Ft/hó. 

 

(3) Az ösztöndíj folyósítása: 

mind a középiskolások, mind a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára az első 5 

havi rész december 31-ig, a második 5 havi rész március 31-ig;  a pályázó által megadott 

bankszámlaszámra utalással. 

 

4.§ Pályázatok benyújtásának rendje 

 

(1)A Széll Kálmán ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást Szentgotthárd 

Város Önkormányzata a helyben szokásos módon évente május 31-ig  teszi közzé. 

 

(2)A középiskolai pályázó pályázatának címét és témavázlatát e rendelet mellékletét képező 

pályázati adatlappal együtt  Szentgotthárd Város Önkormányzatának címezve a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

Csoportjához kell benyújtani 1eredeti  példányban. 

 

(3) A felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó pályázatának címét és témavázlatát  e 

rendelet mellékletét képező pályázati adatlappal és a kötelező mellékletekkel együtt  benyújtja 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának címezve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához. 

 

(4) A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 31. 

 

(5) A  pályázók pályamunkájának/témadolgozatának elkészítése és benyújtási határideje : 

december 31. 

 

(6) A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

5.§ A pályázat tartalma 

 

(1)A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, állandó lakóhelyének címét, a középiskola 

és felsőfokú oktatási intézmény nevét, címét, ahol tanulmányait végzi, az oktatási intézmény 

által kiállított tanulmányi illetve hallgatói jogviszony fennállásáról szóló eredeti igazolást. 

Amennyiben ezen igazolás beszerzésére a beadási határidőig nincs mód, a pályázat ilyen 

igazolás nélkül is beadható és elbírálható azzal, hogy legkésőbb szeptember 30-ig az igazolást 

utólag be kell nyújtani és az ösztöndíj folyósítására ezen igazolás hiányában nem kerülhet sor.  

(2) A középiskolás  pályázó esetén az előző tanulmányi félévét  igazoló bizonyítvány 

másolatát is csatolni kell. Az 1§ (1) bek.  b) pontjában meghatározott pályázó esetében a 

kimagasló eredményről szóló hivatalos szervtől származó igazolást kell csatolni. 

 

6.§ A pályázatok elbírálása 

 

(1) A beérkező pályázat címéről és a hozzákapcsolódó témavázlatról Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő- testülete  által felállított Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság zárt 



ülésen dönt. A Bizottság tagjai sorából elnököt választ, a működési szabályait saját maga 

fogadja el. 

 

(2) A középiskolai pályázók esetében a Bizottság az érintett  iskola igazgatója véleményét 

kikéri.  

 

(3) A  középiskolai pályázóknál az elbírálásnál előnyt jelent és a pályázathoz csatolandó: 

- megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány másolata, 

- versenyeken való részvétel és az elért versenyeredmények felsorolása, 

- a kimagasló tanulmányok mellet a művészet, sport terén nyújtott szintén kimagasló 
teljesítmény hivatalos igazolása, 

- Szentgotthárdon végzett közösségi tevékenység (civil szervezeti tagság, önkéntes 

munka stb.) igazolása. 

Az értékelésnél továbbá előnyt élvezhetnek azok, akiknek pályázati anyaga a jövőben 

Szentgotthárd Város fejlődésének érdekében hasznosítható.  

 

(4) A felsőoktatásban  tanulmányokat folytató hallgató beérkező pályázat címéről és a 

hozzátartozó témavázlatról ugyancsak a Bizottság dönt. Az értékelésnél előnyt élvezhetnek 

azok, akiknek pályázati anyaga a jövőben Szentgotthárd Város fejlődésének érdekében 

hasznosítható. 

 

(5)A beérkezett pályázati címek és a hozzá kapcsolódó témavázlatok elbírálásának határideje 

szeptember 30. 

 

(6) A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

(7) A pályázót a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti. A pályázókkal a 

kiértesítést követően ösztöndíjszerződést kell kötni, melyet kiskorú pályázat esetén a kiskorú 

törvényes képviselője is aláír.  

 

(8) A sikeres pályázatot készítők pályamunkáit/témadolgozatait az Önkormányzat az 

önkormányzati lapban és/vagy honlapján / egyéb kiadványaiban megjelentetheti. 

 

7.§ Az ösztöndíjat elnyerők feladatai 

 

(1)A középiskolában tanulmányokat folytató tanulónak az elfogadott cím és témavázlat 

alapján témadolgozatát a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához digitális 

formában pdf formátumban és papír alapon kinyomtatva egy példányban. A pályamű – 
terjedelme legalább 8, legfeljebb 25 oldal. 

 

(2) A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatónak, az elfogadott cím és témavázlat 

alapján témadolgozatát a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához digitális 

formában pdf formátumban és papír alapon kinyomtatva egy példányban. A pályamű – 

terjedelme legalább 12, legfeljebb 30 oldal. 

 

8.§ Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése 

 



(1)  Az ösztöndíj megszűnik, mind a középiskolai tanulmányokat folytató tanuló, mind a 

felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetében, amennyiben a pályázó  az elkészített 

pályázatát december 31.  időpontig nem nyújtja be. Ez esetben a március 31-ig esedékes 

ösztöndíjrészt az önkormányzat nem utalja a pályázó számára, továbbá az esetlegesen kiutalt 

első részlet visszafizetésére kötelezi a pályázót, melynek határideje a cím és témavázlat 

elfogadását követő év június 30. 

 

(2) Az Ösztöndíj Bizottság az odaítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjban részesített 

az e rendelet szerinti kötelezettségeit megszegi.  

 

9.§ Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

                                   Huszár Gábor                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

                                   Polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.sz. Melléklet 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A SZÉLL KÁLMÁN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

Igényléséhez 

(középiskolai tanulók számára) 

 

 
Pályázó  neve:…………………………………………………………………….. 

 

Szül.hely, idő:……………………….......,............év…….…….hónap……..nap 

 

Anyja neve:  ……………………………………………………………………… 

 

Lakcíme, telefonszáma: …………………………………………………………. 

 

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………….. 

 

Pénzintézet bankszámlaszáma, melyre a támogatás utalható: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Az előző tanév végi elért tanulmányi eredmény:………………………………… 

 

A pályázati kérelem rövid indoklása: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Szentgotthárd, …………év…………………hónap…………..nap 

 

 

                                                                                   ……………………. 

                                                                                      pályázó aláírása 

 

 

Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell: 

 

-iskolalátogatási igazolás 

-az előző tanulmányi félévben  elért tanulmányi eredmény ( bizonyítvány 

másolata) 



 

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A SZÉLL KÁLMÁN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

Igényléséhez 

(felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók  számára) 
 

 

Pályázó  neve:…………………………………………………………………….. 

 

Szül.hely, idő:……………………….......,............év…….…….hónap……..nap 

 

Anyja neve:  ……………………………………………………………………… 

 

Lakcíme, telefonszáma: …………………………………………………………. 

 

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………….. 

 

Pénzintézet bankszámlaszáma, melyre a támogatás utalható: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 
A pályázati kérelem rövid indoklása: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Szentgotthárd, …………év…………………hónap…………..nap 

 

 

                                                                                   ……………………. 

                                                                                      pályázó aláírása 

 

 

Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell: 

 

-legalább 10 éves szentgotthárdi állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya 

másolata), 

-hallgatói jogviszony igazolása 

 



 

 

 

 

Indokolás a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelethez: 

A rendelet tervezet a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet alkotását szabályozza, 

mellyel a képviselő-testület helyi tanulmányi ösztöndíjat alapít. Egyrészt azon 11. és 12. 

évfolyamos középiskolai  tanulók számára , akiknek más ösztöndíjrendszerben nincs 

lehetőségük pályázni, más részt azon felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatóknak, 

akik nem szociálisan rászorultak és elesnek az erre épülő pályázati lehetőségektől. 

 

Rendelet részletes indoklása: 

 

1.§: 

Tartalmazza a rendelet célját. 

 

2.§: 

Részletesen meghatározza a támogatottak számát a középiskolai tanulmányokat folytató 

tanulók és  a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében. 

 

3.§: 

Meghatározásra kerül az ösztöndíj időtartama, mértéke külön a középiskolásokra és külön a 

felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókra, illetve az elnyert ösztöndíj folyósításának 

rendje. 

 

4.§: 

Meghatározza a pályázók által benyújtandó pályázattal kapcsolatos elvárásokat: benyújtás 

helyét, pontos idejét, a pályázat címével  kapcsolatos további témadolgozat  benyújtásának 

határidejét. 

 

5.§: 

Tartalmazza a pályázat kötelező tartalmi elemeit. 

 

6.§: 

Meghatározza az elbírálással kapcsolatos feladatokat, határoz az elbíráló szervről, az elbírálás 

módjáról , meghatározza az elbírálásnál előnyt jelentő tételeket. 

 

7.§: 

Az ösztöndíjat elnyert pályázók részletes feladatait tartalmazza. 

 

8.§ 

Tartalmazza az ösztöndíj megszüntetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályozásokat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

Tárgy: A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közismertebb nevén filmtörvény (a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.) készítői alaposan körbejárták a 

filmkészítéshez szükséges, szabályozandó kérdéseket. Ennek során jutottal el a filmforgatások helyszínével 

kapcsolatos feladatokig és benne az önkormányzatok teendőiig . Ennek köszönhetően Magyarország összes 

önkormányzatának rendeletet kell elfogadnia arra az esetre, ha a filmkészítők úgy határoznak, hogy a település 

lesz az ahol filmalkotást készítenek el. A törvényi szabályozás szövege alább olvasható- 
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 

34. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell 

alkalmazni. E fejezet alkalmazásában 

a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó 

reklámfilm is, 

b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai 

jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. 

(2) Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be. 

(3) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát 

legfeljebb a 3. mellékletnek - községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő mértékben 

meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 3. 

melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói 

árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 

szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal és a 

saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi. 

(4) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterülettel határos 

magántulajdonú ingatlanok használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára. 

(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem 

felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén 

hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet 

vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló 

(különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) 

filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 

közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi. 

… 

35. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 

szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, külön jogszabály alapján hatósági 

engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a külön jogszabályban a 

kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság 

a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján, jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet 

fenntartását megtilthatja. 

(2) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz 

kapcsolódó hatósági bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, 

sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A közterület-használathoz 

kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható. 

… 

(6) A közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a 

filmforgatás a kérelemben tervezett időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági bejelentések, 

kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a 

közterület-használat engedélyezésében közreműködő hatóság, települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az e törvény 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott 

tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni. 

… 

A törvény 34.§ (3) bekezdése hivatkozik a törvény mellékletére mely meghatározza a legmagasabb díjakat amelyeket filmforgatáskor az 

önkormányzatnak kérnie lehet. Ennél magasabb összeg nem, alacsonyabb megállapítható. A rendelkezés így szól – pirossal jeloölve a 

Szentgotthárdot érintő részeket.: 

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez
[1]  

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának 

díjai a használat célja szerint 



 
A B C D E 

1 
Közterület megnevezése 

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás 
 

2 Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 
 

3 

a Világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvényben 

felsorolt budapesti 

világörökségi területek és 

Budapest turisztikailag 

kiemelt központi területei 

2 000 1 000 500 Ha valamely 

közterület 

a táblázat alapján 

két különböző 

díjkategóriába 

eső területet is 

magában foglal, 

a közterület 

filmforgatási célú 

használatának 

díját a magasabb 

díjtétel szerinti 

kategória alapján 

kell 

meghatározni 

4 

Budapest nagykörúton 

belüli területei, valamint 

Budapest Gellérthegy, 

Krisztinaváros, Rézmál, 

Rózsadomb, Tabán, 

Vérhalom, Víziváros 

városrészei 

800 400 200 

5 
Budapest közigazgatási 

területe a nagykörúton kívül 
300 150 100 

6 

a város, a megyei jogú város 

díszburkolatos vagy 

turisztikailag kiemelt 

központi területei 

500 200 200 

7 

a város, a megyei jogú város 

közigazgatási területének 

nem díszburkolatos vagy 

nem turisztikailag kiemelt 

központi területei 

200 150 100 
 

Tehát ez a rendelet a mozgóképről szóló törvényben meghatározott filmek készítésének körülm ényeit szabályozza. 

Javasoljuk, hogy Szentgotthárdon egységesen a „nem turisztikailag kiemelt‖ területekre a törvényben meghatározott 
legmagasabb díjat határozzuk meg közterülethasználati díjként vagyis 200 Ft/m2/nap összeget a forgatási helyszínre, 150 

Ft/m2/nap összeget a technikai kiszolgálás helyszínére, és 100 Ft/m2/nap összeget a stáb parkolásának biztosítására. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról 

– önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: A Mozgóképről szóló törvény kötelező jelleggel előírta valamennyi önkormányzat számára a rendeletalkotási 

kötelezettséget – erre tekintettel van szükség a jogalkotásra melynek azonban a helyi társadalom szintjén kihatása nm 

releváns.  

Gazdasági, költségvetési:  
A közterülethasználati díj meghatározása után ennek díjtételei alkalmazhatók lesznek és ez a költségvetés számára bevételt 

jelent.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot a közterülethasználat egyéb eseteiben szükséges 

adminisztrációs teendőkön túlmenően.   

A jogalkotás elmaradásának esetén: Tekintettel arra, hogy a törvény kötelező határidőt is előírt a helyi rendelet  
Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a rendelettervezete fogadja el. 

Szentgotthárd 2014.március 17- 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 



 
1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének … /… (…) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a 

különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv.42. § (1) bekezdésben, 

a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 34.§-ában 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a  különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 

1.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„2.§ (9) A Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (továbbiakban Filmtörvény) szerinti filmforgatás esetén a közterület 

használatára a Törvény szerinti eljárást kell alkalmazni.‖ 

 
2.§ A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint egészül ki. 

3.§ A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                Jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

1. melléklet  

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról szóló  11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez rendelet 2.  melléklet 

1.Táblaájának módosításáról:  
 

„Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat megnevezése     Szentgotthárd egész területén          Díjfiz. 

mód 
20.             A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                       a forgatási helyszínre                                            200 Ft/m2/nap 

                                                                                                                      a technikai kiszolgálás helyszínére                        150 Ft/m2/nap 

                                                                                                                       a stáb parkolásának biztosítására                           100 Ft/m2/nap‖        



 Indokolás: 

Az 1.§-hoz:  

A Rendelet a filmforgatás esetére külön korlátozó rendelkezéseket nem határoz meg, csak a törvényben előírtakat jkell alkalmazni. 

A 2. §-hoz: 

A rendelet-tervezet nem tesz különbséget a település belső területei (idegenforgalmi szempontból jelentős területei) és az egyéb területek 

között a közterülethasználati díjak mértéke szempontjából. A javaslat a Törvény előírásaival összhangban nem haladja meg az ott előírt 

maximális mértéket.  

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a 

 A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

I. Bérleti díj meghatározása 

 

2013. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor 

fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér 

általános mértéke jelenleg 164 Ft/m
2
.  

 

Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 

határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A 

bérlet díj emelése egy év után ismételten esedékessé vált. A KSH által közölt elmúlt  évi 

infláció mértéke 1,7 % volt. Ezzel az inflációs mértékkel számolva javasoljuk az emelést -  a 

havi lakbér általános mértéke ebben az esetben: 166,8 Ft/m
2
, javasoljuk ezt kerekítve 167 

Ft/m
2
–ben meghatározni.  

Természetesen a T. Testületnek joga van az inflációtól eltérő mértékű emelésre is, vagy az 

emeléstől akár eltekinteni.  

A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző 

mértékű lakbérek.  

A lakásbérleti díjak közt vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva,  ezek a bérleti 

díjak – a  rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak és 

elsősorban a rendeletben rögzített korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.  

 

II. Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása 

 

Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci 

alapon van bérbe adva.  

A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a lakások bérletéről szóló rendeletünk 2/A 

§. (1) és (5) bekezdése alapján a jövedelmi viszony szabályozása a következő: 

 

„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat 

számítva- az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 73.365.-Ft-ot és a 

vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.500.000.-Ft-

ot . 

 

(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 

év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.  

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 

 



 

 

 

- A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) és 

(4) bekezdése szabályozza a költségelven és a piaci viszonyok szerint bérbe adott 

lakások lakbér mértékét.: 

- „(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 73.365.-Ft-ot), a havi lakbér általános mértéke a 

következő korrekciókkal módosul:  

 

Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, 

gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a 

piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított 

mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a 133.972.-Ft-ot.” 

 

A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 

2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi 

nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak 

emelkedtek fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint 

eltörlésre került, helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a 

nyugdíj emeléseket figyelembe vette. Ez az összeg szociális szintnél jelenleg  73.365.-Ft, ill. a 

piaci elven bérbeadott lakásoknál a kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott küszöbszám a 

133.972.-Ft.  

 

Évente vizsgáljuk meg valamennyi bérlő jövedelmi helyzetét és a benyújtott  igazolások 

alapján megállapítható, hogy több nyugdíjas bérlő esetében is a pár százalékos nyugdíjemelés 

miatt kicsúszik a szociális bérlakásra jogosító jövedelmi határok alól, és átkerül a magasabb 

bérleti díjat jelentő, „költségelven bérbe adott lakások‖ bérlői közé.  

Ahogy a korábbi években, úgy idén is javasolt ezen szintek bizonyos mértékű emelése. A 

nyugdíjak a benyújtott igazolások alapján kb. 2,4%-kal emelkedtek a tavaly hasonló 

időszakhoz képest. 

Ennek megfelelően javasoljuk a jövedelmi szinthatárok emelését is megállapítani. 

 

Számítási módok: 

Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának 

számszerűen: 

 

Jelenlegi érték: 2,4 %-os emelés: 

73.365.-Ft 75.126.-Ft 

Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve /2/A.§ (5) bekezdésben szereplő személyeknél/: 



91.706.-Ft 93.908.-Ft 

 

Jelenlegi érték (Kedvezményesebb Piaci alapú ) 2,4 %-os emelés: 

133.972.-Ft 137.187.-Ft 

Továbbá javasoljuk a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.30.) önkormányzati rendelet 2/a. § 

(1) bekezdésében a vagyontárgyak együttes értékének az emelését is, mivel az utoljára 2011-

ben került emelésre. Az elmúlt időszak alapján az inflációt figyelembe véve ez  2.800.000-Ft 

lenne. 
 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet és a lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3.sz. melléklet   szerinti módosítása szükséges.  

 

 

III. 

A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet további 

módosításai: 
 

1.) Módosítani javasoljuk a 2/A.§  (1) bekezdésének a fentieken túli módosítását akként, 

hogy szűkítésre, konkrétan meghatározásra kerüljön az, hogy Szentgotthárdi szociális 

ellátórendszer részét képező szentgotthárdi bérlakásra ki jogosult. Ugyanis kicsit 

tarthatatlan a helyzet abból a szempontból, hogy életvitel szerűen nem 

Szentgotthárdon tartózkodó, nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező személyek 

követelőznek lakásért. (eddig a nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező személyek 

szociális bérlakás igényeiket is befogadtuk, a szabályozás csak addig terjedt, a 

kiutalásra vonatkozóan, az (5) bekezdésben, hogy : „Az elbírálás során előnyben kell 

részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”)  

 

Javasolt módosítás (kék betűvel jelölve): 

2/A.§ Szociális alapon bérbe adott lakások: 

(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az: 

- Aki Szentgotthárdon állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 

ténylegesen – életvitel szerűen legalább 1 éve a bejelentet lakcímen tartózkodik. 

- Aki Szentgotthárdon nem rendelkezik sem állandó lakcímmel, sem tartózkodási hellyel, de 

életvitel szerűen legalább 1 éve ténylegesen Szentgotthárdon tartózkodik. 

Az életvitelszerű tartózkodást minden esetben, a bejelentett lakcímen tartózkodást az 

önkormányzat kérésére dokumentumokkal (hatósági bizonyítvány, tanukkal, vagy más hitelt 

érdemlő módon) igazolni kell!  

- Élettársak, házastársak, ill. több együttköltöző családtag esetében legalább az egyik 

kérelmező félnél teljesülni kell a fenti feltételeknek.  

- akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat 

számítva- az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 73.365.-Ft-ot 

75.126.-Ft-ot és a vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt 

ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.500.000.-Ft-

ot 2.800.000-Ft-ot meghaladja. 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat. 



 

(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló 

személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.  

 

 

2.) Módosítani javasoljuk a 2/A.§ (6) bekezdését: 
A 2/A.§ (6) bekezdése szabályozza azt, hogy szociális helyzet alapján legfeljebb mekkora 

méretű lakás adható bérbe: 

„(6) A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe: 

— 1-3 fő esetén maximum 2 szobás, 

— 4-6 fő esetén maximum 3 szobás, 

— minden további költöző esetén további fél szoba.” 

 

A jelenlegi viszonyok közt –mivel rendelkezünk társbérleti jogviszonnyal is- szabályozni 

szükséges a társbérlet esetébe is a szobaszámot. Ugyanis, ha társbérletről beszélünk és 2-3-4 

személy bérli társbérletként a 2 vagy 3 szobás lakást és az egyik személy pl. elköltözik, vagy 

tartozás miatt felbontásra kerül a szerződése, akkor a  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 5.§ így szabályoz:  

 

5. § (1) Ha a szerződés alapján a bérlők a lakás meghatározott lakószobáját és egyes 

helyiségeit kizárólagosan, más helyiségét pedig közösen használják, társbérlők. A társbérlő 

önálló bérlő. 

(2) Önkormányzati és állami lakásban megüresedett társbérleti lakrészt ismételten, önálló 

bérletként bérbe adni nem lehet. 

(3) Önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati lakásban lévő megüresedett 

társbérleti lakrésznek a lakásban maradó társbérlő részére történő bérbeadásának 

feltételeit. 

 

Javasolt módosítás: 

 

a) A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe: 

— 1-3 fő esetén maximum 2 szobás, 

— 4-6 fő esetén maximum 3 szobás, 

— minden további költöző esetén további fél szoba. 

b) Társbérlet esetén a megüresedett társbérleti lakrész megüresedésekor  a lakásban 

maradó társbérlő kötelezhető a Bizottság által kiutalt addig általa kizárólagos joggal 

használt társbérleti lakrésszel megegyező komfortfokozatú az a) pontban részletezett 

szobaszámú lakásba való átköltözésre.   

 

3.) Módosítani javasoljuk az 5.§ (2) bekezdését: 
 

2013. szeptemberében javasoltuk a SZET Szentgotthárdi KFT kérése alapján az 5.§ (2) 

bekezdését, azonban a módosítás - egy adminisztrációs hiba miatt - a bekezdés további részét 

törölte, amit vissza kell emelnünk.: 

 

(2)  Az ingatlankezelő, mint bérbeadó, e rendelet alapján a Bizottság rendelkezésének 

megfelelően a saját nevében, a maga javára köti meg a bérleti szerződést és saját nevében 



jogosult annak módosítására, az azokból eredő igények érvényesítésére valamint a bérleti 

szerződés felmondására is. 

Az ingatlankezelő a külön rendeletben meghatározott lakbér összegére akkor köt szerződést, 

ha ezt a jövőbeni bérlő elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti díjat a bérlő nevére szóló 

lakossági folyószámláról fizeti és a számlát vezető banknak csoportos beszedési megbízást ad 

a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az ingatlankezelő felé fizetendő költségek 

beszedésére. 

 

4.) Módosítani javasoljuk az 13.§ (3) bekezdését: 
„(3) A lakbér- és/vagy vízdíjtartozást felhalmozott bérlő(k) közül az(oka)t, aki(k) 

felhalmozódott  tartozás(aika)t nem rendezi(k), vagy ugyan lehetőségei(k) szerint rendezi(k), 

de a tartozásállomány(uk) ennek ellenére nem vagy csak nagyon lassan csökken - olyan  

kisebb méretű és/vagy  alacsonyabb komfortfokozatú önkormányzati bérlakásba lehet  

átköltöztetni, amelyben a lakbér- és/vagy egyéb rezsiköltség alacsonyabb az általa/ általuk 

lakott önkormányzati bérlakás ezen költségeinél. E rendelkezés végrehajtásakor – a 

lakáskiutalás eljárási szabályaira vonatkozóan -  értelemszerűen kell alkalmazni a minőségi 

lakáscsere során előírt eljárási szabályokat.  Az így kiutalt lakást a bérlő(k) köteles(ek) 

elfogadni és köteles(ek)  a kiutalt lakásba átköltözni. A kiutalt lakásnak meg kell felelnie az e 

rendelet lakásokra előírt követelményeinek.” 

 

A 13.§ (3) bekezdését javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a bekezdésben körülírt bérlőknél 

lehetőség legyen társbérleti jogviszony létesítésére is. A társbérleti jogviszony esetén –akár 

egy hajléktalanná vált – szociális bérlakást igénylő személy beköltöztethető. Ebben az esetben 

a bérlőnek a költségei (bérleti díj, rezsiköltségek) csökkennének, így a tartozást könnyebben 

tudja törleszteni. Továbbá az adósságot felhalmozó, hanyag bérlő részére - a társbérlet mint 

számára kellemetlen lehetőség - kényszerítő eszközként hathat. 

 

Javasolt módosítás: 

(3) A lakbér- és/vagy vízdíjtartozást felhalmozott bérlő(k) közül az(oka)t, aki(k) 

felhalmozódott  tartozás(aika)t nem rendezi(k), vagy ugyan lehetőségei(k) szerint rendezi(k), 

de a tartozásállomány(uk) ennek ellenére nem vagy csak nagyon lassan csökken:  

- olyan  kisebb méretű és/vagy  alacsonyabb komfortfokozatú önkormányzati bérlakásba lehet  

átköltöztetni, amelyben a lakbér- és/vagy egyéb rezsiköltség alacsonyabb az általa/ általuk 

lakott önkormányzati bérlakás ezen költségeinél. E rendelkezés végrehajtásakor – a 

lakáskiutalás eljárási szabályaira vonatkozóan -  értelemszerűen kell alkalmazni a minőségi 

lakáscsere során előírt eljárási szabályokat.  Az így kiutalt lakást a bérlő(k) köteles(ek) 

elfogadni és köteles(ek)  a kiutalt lakásba átköltözni. A kiutalt lakásnak meg kell felelnie az e 

rendelet lakásokra előírt követelményeinek. 

- A bérlakásban felmerülő  költségek megosztása végett társbérleti jogviszony létesíthető, s a 

bérlő ezt tűrni köteles. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: A szociális bérlakáshoz jutás feltételeinek korlátozása a nem szentgotthárdi 

lakosoknál elégedetlenkedést jelenthet, ahogy a tartozást felhalmozó bérlők esetében a 

társbérleti jogviszony alkalmazása. Ugyanakkor a közösség szempontjából viszont fontos, 

hogy javulhat a bérlakáshoz jutás esélye miután akik nem szentgotthárdiak, azok a 

továbbiakban nem szaporítják a szentgotthárdi lakásokra várók sorát; a bérlakásokban élő, 



fizetési kötelezettségeiket önhibájukból nem teljesítők és nem együttműködők számára 

lehetőség, hogy a bérlakásába másik bérlő mint társbérlő bekerülhessen.   

Gazdasági, költségvetési:  
A bérleti díjak módosítása a lakásokat bérbeadó önkormányzati tulajdonban lévő SZET 

Szentgotthárd Kft-nek jelent többletbevételt, ill. nem eredményez inflációvesztést. 

A változásnak társadalmi kihatása: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik többletkiadást jelent.   

Ugyanakkor nem jelent nagyobb terhet mint amit az éves infláció indokol.  

Társbérleti jogviszony alkalmazása esetében a tartozások behajtása könnyebbé, ill. azok 

csökkenése várható. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 

gyakorlatához képest. Amennyiben a bérleti díjak változatlanok maradnak, úgy kevesebb 

feladatot eredményez. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Bérleti díjak esetében: Csökken a bérbeadó, SZET Szentgotthárd Kft. reálbevétele,  viszont 

a bérlők pozitívan értékelnék a bérleti díj változatlan szinten tartását, körükben az 

elégedettség növekedik.   

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2014. március 17. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 



1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről 

szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 2/A.§ (1) bekezdése a 

következők szerint módosul:  

„2/A§ (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a 

családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az 

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 73.365.-Ft-ot 75.126.-Ft-ot és a 

vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.500.000.-Ft-

ot 2.800.000-Ft-ot meghaladja. 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.‖‖ 

 

(2) A R. 2/A.§-a a következő  (1a) bekezdéssel egészül ki:  

„2/A.§ (1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően szociális helyzete alapján jogosult az 

önkormányzati lakásra az: 

a) aki Szentgotthárdon állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 

ténylegesen – életvitelszerűen legalább 1 éve a bejelentet lakcímen tartózkodik; 

b) aki Szentgotthárdon nem rendelkezik sem bejelentett állandó lakcímmel, sem tartózkodási 

hellyel, de életvitelszerűen legalább 1 éve ténylegesen Szentgotthárdon tartózkodik. 

Az életvitelszerű tartózkodást minden esetben, a bejelentett lakcímen tartózkodást az 

önkormányzat külön kérésére dokumentumokkal (hatósági bizonyítvány, tanukkal, vagy más 

hitelt érdemlő módon) igazolni kell.  

c) Élettársak, házastársak, ill. több együttköltöző családtag esetében legalább az egyik 

kérelmező félnél kell teljesülniük az a) – b) pont szerinti  feltételeknek.‖ 

 

2.§ A R. 2/A.§ (5) bekezdése következők szerint módosul: 

„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló 

személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.  

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.‖ 

 

3.§ A R. 2/A.§  (6) bekezdése következők szerint módosul: 

„2/A § (6)  

a) A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe: 

— 1-3 fő esetén maximum 2 szobás, 

— 4-6 fő esetén maximum 3 szobás, 

— minden további költöző esetén további fél szoba. 



b) Társbérlet esetén a megüresedett társbérleti lakrész megüresedésekor  a lakásban 

maradó társbérlő kötelezhető a Bizottság által kiutalt addig általa kizárólagos joggal 

használt társbérleti lakrésszel megegyező komfortfokozatú az a) pontban részletezett 

szobaszámú lakásba való átköltözésre.‖   

 

4.§ A R. 5.§  (2) bekezdése következők szerint módosul: 

 

„(2)  Az ingatlankezelő, mint bérbeadó, e rendelet alapján a Bizottság rendelkezésének 

megfelelően a saját nevében, a maga javára köti meg a bérleti szerződést és saját nevében 

jogosult annak módosítására, az azokból eredő igények érvényesítésére valamint a bérleti 

szerződés felmondására is. 

Az ingatlankezelő a külön rendeletben meghatározott lakbér összegére akkor köt szerződést, 

ha ezt a jövőbeni bérlő elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti díjat a bérlő nevére szóló 

lakossági folyószámláról fizeti és a számlát vezető banknak csoportos beszedési megbízást ad 

a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az ingatlankezelő felé fizetendő költségek 

beszedésére.‖ 

 

5.§ A R. 13.§  (3) bekezdése következők szerint módosul: 

 

„(3) A lakbér- és/vagy vízdíjtartozást felhalmozott bérlő(k) közül az(oka)t, aki(k) 

felhalmozódott  tartozás(aika)t nem rendezi(k), vagy ugyan lehetőségei(k) szerint rendezi(k), 

de a tartozásállomány(uk) ennek ellenére nem vagy csak nagyon lassan csökken, olyan  

kisebb méretű és/vagy  alacsonyabb komfortfokozatú önkormányzati bérlakásba lehet  

átköltöztetni, amelyben a lakbér- és/vagy egyéb rezsiköltség alacsonyabb az általa/ általuk 

lakott önkormányzati bérlakás ezen költségeinél. E rendelkezés végrehajtásakor – a 

lakáskiutalás eljárási szabályaira vonatkozóan -  értelemszerűen kell alkalmazni a minőségi 

lakáscsere során előírt eljárási szabályokat.  Az így kiutalt lakást a bérlő(k) köteles(ek) 

elfogadni és köteles(ek)  a kiutalt lakásba átköltözni. A kiutalt lakásnak meg kell felelnie az e 

rendelet lakásokra előírt követelményeinek. 

A lakbér- és/vagy vízdíjtartozást felhalmozott bérlő(k) közül az(ok)hoz, aki(k) felhalmozódott  

tartozás(aika)t nem rendezi(k), a lakásban felmerülő közös költségek viselése, megosztása a 

tartozások további felhalmozódásának elkerülése céljából társbérleti jogviszony is létesíthető, 

s a bérlő ezt tűrni köteles.‖ 

 

6.§ A rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 



Indokolás: 

 

1.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 

szükséges a 2014-ben  megállapított jövedelemszint emelése. 

A szentgotthárdi szociális bérlakáshoz jutók körének konkrétabb meghatározása is időszerű 

tekintettel arra, hogy a szentgotthárdi szociális ellátórendszernek az a legjelentősebb eleme 

amit egy szociális bérlakás biztosítása jelent. A csak korlátozott számban rendelkezésre álló 

bérlakások a Szentgotthárdon élők számára lesznek fenntartva a jövőben.  

 

2.§-hoz: A törlésre került mondat áthelyezésre került a R. 2/A.§ (1) bekezdésébe. 

 

3.§-hoz: Mivel 2014. márciusától rendelkezünk társbérleti szerződéssel ezért szükséges ezen 

szabályozás.  

 

4.§-hoz: Korábban, adminisztrációs hibából véletlenül törölt rész került visszaállításra. 

 

5.§-hoz: A bérlők által felhalmozott tartozások csökkentésére rendelkezésre álló lehetőségek 

bővítése érdekében szükséges.  



2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. §. (1) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 

……....- Ft/m
2
, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 73.365.-

Ft-ot 75.126.-Ft-ot.  

 

2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 73.365.-Ft-ot 75.126.-Ft-ot), a havi lakbér általános mértéke a 

következő korrekciókkal módosul:  

 

Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

3.§. A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános 

lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal 

számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 133.972.-Ft-ot 137.187.-Ft-ot.‖ 

 

4.§ Ez a rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba. 
       

 

          Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                         jegyző                                                       polgármester 
 

Kihirdetés: 



Indoklás: 

 
1.§-hoz: 

A bérlet díj reálértékének megőrzése érdekében célszerű a KSH által közölt elmúlt évi 

infláció mértékével, 1,7 %-kal  történő emelés.  

Továbbá a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen 

előterjesztés 1. sz. mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése 

céljából. 
 

2.§-hoz: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 
 

3.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényező az öregségi nyugdíjak és a bérek emelkedése. Ezért szükséges a jövedelemszint 

harmonizációja, ezért szükséges 2013-ban megállapított érték emelése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/17 hrsz-ú, 15 m2 területű garázs 

megüresedett, a garázs kiutalható, a garázs havi bérleti díja: 6.110.-Ft/hó+ÁFA, összesen 

7760.-Ft/hó. 

 

Zalka Melinda 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt. 2. alatti lakos a fent körülírt garázst 

az 1. sz. mellékletben található kérelem alapján bérbe venné. A jelenlegi, SZET 

Szentgotthárdi KFt. által közölt bérleti díjat 6110.-Ft/hó+ÁFA-t elfogadja. 

 

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése 

alapján: 

„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 

A garázs könyv szerinti bruttó értéke: 29.000.-Ft, becsült értéke: 526.000.-Ft.  

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, javasoljuk Zalka 

Melinda részére történő bérleti szerződés megkötésének támogatását. 

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 

2. szám alatti, 1578/2/A/17 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése alapján Zalka Melinda 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt. 2. alatti 

lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá. 

 Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: 7760.-Ft/hó. 



A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 

2. szám alatti 1578/2/A/17 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. 

Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: 7760.-Ft/hó. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 16.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. áprilisi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

 



 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2014. március 26.-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 
 

A Jubileumi Munkacsoport 2014. március 18-án ismét összeült és az alábbi napirendi 

pontokat tárgyalta, melyről röviden tájékoztatjuk a Képviselő-testületet: 

 

1./ Polgármester Úr tájékoztatta a munkacsoportot, hogy augusztus 16-án lesz a templom 

felszentelésének 250. évfordulója , ez alkalomból püspöki Szentmise lesz várhatóan. Az 

egyház képviselőivel az elkövetkező napokban egyeztet. 

Amennyiben Kárászi Szilvia e napon fel tud lépni, úgy a misét követően Orgonakoncertet ad 

a templomban. 

A 2014. évi rendezvényterv kiegészül e programmal. 

 

2./ Dr. Schultz Antal és Zsámpár László  Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 

Szentgotthárd képviseletében arról tájékoztatta a munkacsoportot, hogy ugyancsak augusztus 

16-án országos zarándoknap lesz „ Zarándoklat a családokért „ elnevezéssel. A nap folyamán 

a kora délutáni órákra magyar , szlovén és osztrák zarándokok fognak érkezni Szentgotthárdra 

közel 50-200 fő.  

A kérés az volt, hogy ez a rendezvény  is kerüljön a jubileumi rendezvények sorába, illetve, 

hogy az ideérkező zarándokok számára a 16.00 órai Szentmise előtt felfrissülési lehetőséget – 

Széchenyi Iskolában lesz lehetőség - , illetve programokat – elsősorban gyermekek számára – 

biztosítsunk. Továbbá lehetőség szerint a misét követő közös vacsora alapanyagának 

biztosításában is szívesen veszik az önkormányzat támogatását. 

 

A szervezők fontos feladata lesz ,  pontos összehangolt munka az 1/ és 2./ pont tekintetében, 

főleg úgy , hogy e napra már két esküvőt is jeleztek. 

 

3./  Történelmi Napok rendezvénysorozat ( augusztus 1-3.) programjaira beadott LEADER 

pályázat elbírálása még mindig nem történt meg. Ezért a munkacsoport úgy határozott , hogy 



a szervezést el kell kezdeni. Külön programtervet kell készíteni arra az esetre, ha nem nyer a 

pályázat – ezt a meglévő pénzügyi fedezet és a szponzori felajánlás figyelembevételével.  

Mivel a pályázat nem került elbírálásra, ezért a gálaműsor szervezésére adott árajánlat 

csökkentésére lesz szükség, illetve számolni kell a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

LEADER pályázaton nyert támogatásával a sikeres rendezvény lebonyolításához.  

 

A munkacsoport tájékoztatást kapott Dancsecs Rékától az Útilapu Hálózat koordinátorától, 

hogy a rendezvényt segítve 2014. július 24-től augusztus 5-ig 6 fővel a rendezvény 

lebonyolításában  tudnak segíteni. Elsősorban előkészületi munkákban , szervezésben , 

lebonyolításban, tolmácsolásban , takarításban stb. A 6 fő elsősorban a résztvevő országok 

nemzeteiből kerül ki. A csoport szállásának és ellátásának biztosítása kb. 400.000.-Ft, 

melynek fedezete a jubileumi keret. 

 

4./ 2014. 08.20-08.23-ig Szentgotthárd ad otthont az EuroVelo Nemzetközi Ifjúsági 

Találkozónak – melyet a vasfüggöny lebontásának 25. évfordulója alkalmából szerveznek.  

(Az EuroVelo célja, hogy bátorítsa az embereket: utazásaik nagy részében a biciklizést 

részesítsék előnyben az autózással szemben.) 

A találkozó résztvevői számára a Széchenyi Iskola udvarában és sportcsarnokában biztosítunk 

szálláslehetőséget. 

Természetesen e rendezvény is bekerül a rendezvénytervbe. 

 

5./ A májusra tervezett kiállítás megnyitása az 1664-es  szentgotthárdi csatáról nem május 

hónapban , hanem az augusztus 1-3. rendezvénysorozat keretei között lesz. E témában a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézménye pályázatot ad be az NKA-hoz. 

 

6./ Ugyancsak augusztusban 28-30-ig rangos rendezvénynek ad otthont Szentgotthárd. 

Városunkban rendezik meg a XIX. Országos Főépítészeti Konferenciát. Ahol  a szállás, 

étkezés biztosításában, propaganda anyagok elkészítésében, ajándékcsomagok 

összeállításában,  kísérő programok szervezésében várják az önkormányzat és a PKKE 

közreműködését. 

 

7./A tavalyi évben első ízben rendezték meg városunkban a Sült krumpli Fesztivált, mely 

rendezvény a Szlovén Kulturális Központ szervezése volt. A program nagy sikert aratott. Ezt 

felismerve a Szlovén Kulturális Központ és az önkormányzat vezetői úgy döntöttek, hogy a 

Zöld Szentgotthárd – Környezetvédelmi, gasztronómiai és kulturális Fesztivál keretein belül 

„Krumplis ételek Fesztiválja‖ lesz szeptember 13-án. 

 

 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 

Két ülés között történtek 

2014. március 

 



 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 1  

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 Eredményesen lezárult az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0001, Önkormányzati 
szervezetfejlesztés megvalósítása Szentgotthárdon című projekthez kapcsolódó szakértői 

szolgáltatás ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárás. A nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződés megkötésére legkorábban 2014. március 24-én kerülhet sor. Nyertes 

ajánlattevő neve, székhelye: Hungaro Support Kft., 6087 Dunavecse Fő út 79. 

 

 Elindult a „Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében‖ 

elnevezésű szolgáltatás beszerzésének közbeszerzési eljárása. A közbeszerzési eljárás 

fajtája: Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás. A 

részvételi felhívás a napokban jelenik meg / jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A 

szolgáltatás időtartama: 60 hónap. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott 

személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 

 Megtörtént az alábbi közúti jelzőtáblák kihelyezése, illetve cseréje. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft. 

o Szentgotthárd, Kossuth L. utcai parkolóba 1 db megállni tilos jelzőtábla 

(derékszögű oszlopra) kihelyezése; 

o Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában és a Vadvirág utcában az 

Apátistvánfalvai út felőli végén hiányzó 1 db elsőbbségadás kötelező 

jelzőtábla kihelyezése; 

o Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában az Apátistvánfalvai út felőli részén 

hiányzó 1 db Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos jelzőtábla 

kihelyezése; 

o A Zsidahegyi bekötő Apátistvánfalvai úti csatlakozásánál, a Rózsa F. 

utca Árpád úti csatlakozásánál és a Bethlen G. utca Árpád úti 

csatlakozásánál az Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák cseréje Állj! 

Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblákra; 

o A Petőfi utca Árpád úti csatlakozásánál a kopott Elsőbbségadás 

kötelező jelzőtábla cseréje; 



o A Vörösmarty M. utca (Szabadság téri Liget déli oldala) Árpád úti 

csatlakozásánál az Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla cseréje Állj! 

Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblára; 

o Szentgotthárd, Club 3-as étterem mögötti szervízút Árpád úti 

csatlakozásánál a kopott Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla cseréje. 
 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Széll Kálmán téren (a gyógyszertár melletti parkolóval 
szemben) megrongált 1 db forgalomtechnikai tükör pótlását, illetve a Hunyadi úti butiksor 

mögötti parkolóból történő kihajtást elősegítése érdekében 1 db forgalomtechnikai tükör 

kihelyezését. Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: SZEt 

Szentgotthárdi Kft. 

  

 Megtörtént a Szentgotthárd – Rábatótfalu, Váci M. utca, Alsópatak utca, Felsőpatak utca 
burkolatán keletkezett balesetveszélyes kimosódások, ütőkátyúk bazaltzuzalékkal történő 

helyreállítása. Kivitelező: SZEt Szentgotthárdi Kft. 
 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Széll Kálmán téren a színház épülete előtt lévő 

balesetveszélyes (megsüllyedt, illetve egyéb okból veszélyes) 52 m
2
 felületű térkőburkolat 

helyreállítását. Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: SZEt 

Szentgotthárdi Kft. 
 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. számú ingatlan keleti oldalánál lévő 
sérült, balesetveszélyes 16,00 fm hosszúságú lépcsőszegély, illetve a Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 3. számú ingatlan előtt lévő sérült, balesetveszélyes 5 db lépcsőfok 

helyreállítását. Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: SZEt 

Szentgotthárdi Kft. 
 

 Megrendeltük az alábbi az útkarbantartási, illetve egyéb feladaok ellátását. Kivitelező: 

SZEt Szentgotthárdi Kft. 

 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 4. számú épület előtti parkolóban lévő 
díszkandelláber körüli sérült térkőburkolat helyreállítását; 

 Szentgotthárd kettős körforgalom nyugati oldalán lévő sérült 
forgalomtechnikai oszlopok helyreállítását; 

 Szentgotthárd – Zsida, Erdei utca 0104/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő illegális 

hulladéklerakó megszüntetését; 

 Az önkormányzat által megrendelt hulladékgyűjtők, illetve csikkgyűjtők 
kihelyezését. 

 

 Felszólítottuk a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utca 048/10-12. hrsz.-ú ingatlanok 
tulajdonosát az ingatlanaik bejárójáról érkező csapadékvíz átfolyás megakadolyázására, 

továbbá az ingatlan tisztántartására (kidőlt kerítés eltávolítása, árok tiszítása, kaszálás 

stb.). 
 



 Lakossági bejelentések alapján felszólítottuk a feltételezett elkövetőt a Zsidahegyi 

városrész keleti oldalán lévő erdőterületekről történő fakihordások során a folyamatos 

sárelhordás megakadályozására, illetve a felhordott szennyeződés folyamatos takarítására. 
 

 Megtörténtek az alábbi vízkár-elhárítási feladatok ellátása. Kivitelező: SZET 
Szentgotthárdi Kft. 

 Szentgotthárd, Hunyadi út volt selyemgyár előtti kerékpárúton 2 db, illetve az 

erdészet, valamint az ÁFÉSZ telephelye előtti 1-1 db leszakadt csapadékvíz 

összefolyók helyreállítása; 

 Szentgotthárd, Széchenyi István Általános Iskola előtt lévő parkoló kiszolgáló 
útján a megsüllyedt, balesetveszélyes csapadékvíz akna helyreállítása; 

 Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca 8. számú ingatlan nyugati oldalán a 
vízmosás által okozott leszakadások helyreállítása; 

 Szentgotthárd termálfürdőhöz vezető út közepén lévő csapadékcsatorna zsilip 
akna kivezetésénél a leszakadás helyreállítása. 

  

 Folyamatban vannak az alábbi vízkár-elhárítási feladatok ellátása. Kivitelező: VÍZÉPTEK 

Bt. Szombathely 
 

o Szentgotthárd – Rábakethely városrész, Kethelyi út 78-84. számú 

ingatlanok előtti cca. 80,00 fm hosszúságú árok iszapolása és 4 db 

áteresz tisztítása, valamint a Kethelyi út 82/A. számú ingatlan előtti 

7,00 fm hosszúságú áteresz átépítése, illetve a Kethelyi út 84. számú 

ingatlan előtti D50-es méretű 5,00 fm hosszúságú áteresz helyreállítása. 

o Szentgotthárd – Rábakethely városrészen a Mikes K. utcában egy 6,00 

fm szélességű rácsos áteresz építése kavicsolt felületű úton, illetve az 

útburkolat kimosódások helyreállítása 15,00 m
3
 kőzuzalék 

bedolgozásával. 

o Szentgotthárd – Rábakethely városrész, Zöld mező utca 9-13. számú 

ingatlanok előtti nyílt árok, illetve átereszek előzetes állapotvizsgálata  

után szükséges bevatakozások megtételée (árok iszapolás 80 fm, 

folyásfenék lapozás 80 fm, áteresz tisztítás 10 fm, áteresz átépítés 6,00 

fm), valamint a Zöld Mező utca 9. számú ingatlan északi oldalán lévő 

nyílt árokban lévő leszakadás helyreállítása. 

o Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész, Váci M. utca csatolt 

helyszínrajz szerinti csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos munkálatok 

elvégzése: 

 80,00 fm hosszúságú övárok készítése; 

 6,00 fm hosszúságú rácsos folyóka átépítése; 

 A keleti oldali 60,00 fm hosszúságú nyílt árok 

iszapolása és burkolása;  

 2 db 5,00 m-es kocsibejáró átépítése; 

 hordalékfogó és vízterelő vápa építése betonba rakott 
terméskő burkolatból. 

 

 



 Megrendeltük a Szentgotthárd, Dózsa Gy. út 10. számú ingatlan előtti megsüllyedt 

útburkolat területén összegyűlő csapadékvíz elvezetése érdekében 1 db rácsos víznyelő 

akna (30x30x14 cm) építését és bekötését a zárt-csapadékcsatorna hálózatba (8,00 fm). 

Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: SZEt Szentgotthárdi Kft. 

 

 Folyamatban van az alábbi közterületi fák pótlása, illetve balesetveszélyes növények 
cseréje. Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: SZEt Szentgotthárdi 

Kft. 

 Széll Kálmán tér 33. szám előtt: kivágott fa pótlása 1 db díszalmafa 
ültetésével (térkő bontása, meglévő tuskó kiszedése, faültetés, karózás, térkő 

helyreállítása); 

 Széll Kálmán tér 20. szám előtt megrongált fa pótlása 1 db hársfa ültetésével 

(tuskó kiszedése, földvisszatöltés, faültetés, karózás); 

 Széll Kálmán tér szökőkút előtt lévő villamos szekrény környezetében lévő 
túlnőtt tuják cseréje 3 db smaragd thuja ültetésével (túlnőtt tuják kivágása, 

tuskók kiszedése, földvisszatöltés, új tuják elültetése); 

 Barokk kertben a gyümölcsös szélén lévő hiányzó 2 db gesztenyefa pótlása 
(ültető gödörkészítés, csemeteültetés, karózás); 

 Kossuth L. utcai utasvárónál lévő túlnőtt tuják cseréje 2 db smaragd thuja 

ültetésével (túlnőtt tuják kivágása, tuskózás, földvisszatöltés, új tuják 

elültetése). 

 SZEOB Tótágas Bölcsőde udvarán kivágott fák tuskóinak kiszadése (tuskó 
maradványok kiszedése, földvisszatöltés, tuskók, gyökerek elszállítása, 

tereprendezés). 
 

 Folyamatban van az önkormányzati területeken lévő veszélyes fák kivágása. A 
kitermelt faanyagot, szociális tüzifaként történő hasznosításáig a SZET Szentgotthárdi 

Kft. telephelyükön tárolja. Igényelt teljesítési határidő: 2014. március 31. Kivitelező: 

SZEt Szentgotthárdi Kft. 

o A várkert játszótérnél lévé kiszáradt, balesetveszélyes 2 db gyertyánfa (fák 

kivágása, kivágott fák Megrendelő utasításai szerinti feldolgozása, 

elszállítása, terület rendezése); 

o Szentgotthárd, Árpád utca 3. számú  társasház épületét veszélyeztető 3 db 

fenyőfa (fák kivágása, kivágott fák Megrendelő utasításai szerinti 

feldolgozása, elszállítása, terület rendezése). 

o Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. számú ingatlan állagát veszélyeztető 1 db 

nyírfa (fák kivágása, kivágott fák Megrendelő utasításai szerinti 

feldolgozása, elszállítása, terület rendezése). 

 

 Lakossági kérelem alapján megtörtént a Kossuth L. utcába (Tompa M. utca – Mária utca 

közötti  szakaszán) lévő túlkoros, illetve egyéb módon veszélyes sorfák eltávolítása. Az új 

sorfák (pirosvirágú galagonya) telepítése folyamatban van. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft.  

 

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 



 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Elszámolási számla egyenlege február1-én:   56.069.925 ,- Ft 

 Bevételek február 1 – február 28.:              38.000.941 ,- Ft 

 Kiadások . február 1 – február 28.:        -      82.008.203 ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege február 28-án   12.062.663 ,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk  nincs.   

 

 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok és a 

Társulás tekintetében a mérlegjelentést (2013. I.-XII. hó) 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok és a 

Társulás tekintetében az  éves beszámolót 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok és a 

Társulás tekintetében a 2014. évi költségvetést. 

- Társulás 2012. évi állami támogatásáról önellenőrzés folyamatban, Határidő 2014. 

március 31. 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk 2013 évről. 

- 2013. évi éves NAV jelentések. 

- 2014. évi ÁFA bevallások 

 

A 2014. évi költségvetés  végrehajtása során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-testület 

118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott, az Állami 

Számvevőszék jelentésére tett Intézkedési tervére. 

 

Adóhatósági munka: 

 

Bevallási nyomtatványok átszerkesztése 2014. adóévre 

Telekadó határozatok kiküldése a 2014. január 1-től érvényes adómértékekkel 

Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a  MÁK számlájára. 

2014 évi nyitó állapot szerint az új  gépjárművekről a gépjárműadó határozatok kiküldése 

A csatornahálózatra rá nem csatlakozott fogyasztók egyeztetése a műszaki irodával, 

talajterhelési díj bevallásához bevallási nyomtatvány postázása az érintettek részére  

Új ONKADO programváltozások feldolgozása  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

A parkolóbérlethez igazolások kiadása. 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   



A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2014. január és február havi információs jelentése 
 

2013. december 21 - 2014. január 20. 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 403 fő, 13 fővel több, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,3 %. 

Tárgyidőszakban 72 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző 

időszakhoz képest 5 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (9 fő); 

építőipar, szálláshely-szolgáltatás (6-6 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, 

kereskedelem, gépjárműjavítás (5-5 fő), 32 főről nincs adat, illetve területen kívüli 

szervezetből érkezett. A többi belépő száma ágazatonként jellemzően 1-3 fő. 

A nyilvántartott pályakezdők száma 28 fő, számuk az előző időszakhoz 1 fővel csökkent. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 133 fő, 21 fővel több, mint az előző időszakban. 7 fő nem 

támogatott álláshelyre, 24 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el, egyéb kilépési ok 25 fő. A 

kirendeltségre bejelentett, nem támogatott álláshelyekre, adott munkáltató nagyobb 

létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 54 fő, az előző időszakhoz képest 141 fővel 

csökkent. A támogatott álláshelyek száma: 7 fő, közfoglalkoztatás. A nem támogatott 
álláshelyek száma 47 fő. Az újonnan bejelentett munkahelyek többsége a feldolgozóipar (26 

fő); szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (12 fő); közigazgatás (7 fő) ágazatokból 

származik. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

Szentgotthárd és 

kistérsége 
2013.09.20 2013.10.20 2013.11.20 2013.12.20 2014.01.20 



 

 

2014. január 21 - 2014. február 20. 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 369 fő, 34 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,8 %. 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív népességen 

belül (%)* 

6,3 7,0 6,6 5,7 6,3 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

426 477 447 390 403 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 

-2,1 12 -6,3 -12,8 5,7 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

41 41 41 29 28 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 

0 0 0,0 - 29,3 - 3,4 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

11 11 11 11 11 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

119 120 114 107 108 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

27,9 25,2 25,5 27,4 26,8 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
46 55 56 49 62 

Álláskeresési 

segély (fő) 
12 13 14 14 15 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

103 119 116 97 91 



Tárgyidőszakban 69 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző 

időszakhoz képest 3 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (14 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (5 fő); építőipar, kereskedelem, gépjárműjavítás (3-3 fő), 

38 főről nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből érkezett. A többi belépő száma 

ágazatonként 1 fő. A nyilvántartott pályakezdők száma 27 fő, számuk az előző időszakhoz 1 

fővel csökkent. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 103 fő, 44 fővel több, mint az előző időszakban. 20 fő nem 

támogatott és közfoglalkoztatáson kívüli támogatott álláshelyre, 42 fő közfoglalkoztatásban 

helyezkedett el, egyéb kilépési ok 41 fő. A kirendeltségre bejelentett, nem támogatott 

álláshelyekre, adott munkáltató nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált 

álláskeresőket. 

 

Bejelentett álláshelyek száma 51 fő, az előző időszakhoz képest 3 fővel csökkent. A 

támogatott álláshelyek száma: 10 fő, közfoglalkoztatás. A nem támogatott álláshelyek száma 

41 fő. Az újonnan bejelentett munkahelyek többsége a feldolgozóipar (22 fő); szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás (9 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (5); közigazgatás (4 fő) 

ágazatokból származik. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.09.20 2013.10.20 2013.11.20 2013.12.20 2014.01.20 2014.02.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

6,3 7,0 6,6 5,7 6,3 5,8 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

426 477 447 390 403 369 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-2,1 12 -6,3 -12,8 5,7 -8,4 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

41 41 41 29 28 27 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

0 0 0,0 - 29,3 - 3,4 -3,6 



 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A  8/2013.(III.28.) rendelet: a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet 

a 2014.februári képviselő-testületi ülésen hatályon kívül helyezésre került. 

 

- A  9/2013.(III.28.) rendelet : a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

értelemszerűen változtatást nem igényel. 
 

- A 10/2013.(III.28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  szóló rendelet módosítása  változtatást nem 

igényel. 

 

- A  11 /2013.(III.28.)  rendelet : a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítására a 

mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

(%) 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

11 11 11 11 11 8 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

119 120 114 107 108 89 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

27,9 25,2 25,5 27,4 26,8 24,1 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
46 55 56 49 62 69 

Álláskeresési 

segély (fő) 
12 13 14 14 15 17 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

103 119 116 97 91 71 



- A  12/2013.(III.28.)  rendelet : a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  

a márciusi  képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra.  
 

- A 13/2013.(III.28.) rendelet: a Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel. 

 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2014. február 

 

Dr. Haragh László : a Széll Kálmán tér 16-18. lakói jelezték, hogy a kihajtó sávval szembeni 

tükör pótlását a SZET kft-től megrendeltük. 

  

Vadász József : a zsidai temető útjának kőzúzalékkal történő  javítását a SZET kft-től 

megrendeltük. 

 

Dr.Sütő Ferenc: az önkormányzati fenntartásba került kethelyi temető ravatalozójának 

legszükségesebb karbantartási munkáit a SZET kft-től megrendeltük. A további javítások a 

költségvetésben biztosított fenntartási keret terhére történhet. 

 

Huszár Gábor: sokat gondolkoztam, hogy elmondjam e a következő mondatot a 

költségvetésnél. A 2014. évi költségvetés bármennyire is optimista színben tünteti fel a város 

működését, ez mégis csak a restancia költségvetése. Annak a restanciának a költségvetése, 

mely évek hosszú során görgetett problémák megoldása. Nagyon sok olyan elmaradás van 

amit most meg kell tenni azért, hogy nulla pozícióból tudjunk indulni majd a fejlesztéseknél.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a rábafüzesi régi ravatalozó műszaki állagának felül-

vizsgálata  folyamatban van. Indokolt esetben a bontását a SZET kft-től megrendeljük. 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. március 17. 
Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. március 

17-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 
1.374.450,- Ft 

2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetési igénylés elbírálás 
alatt. Záró beszámoló 

benyújtása folyamatban.  

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 
Önerő Alap 

Belügyminisztérium 

 
6/2014. 11.129.160,- Ft   

Benyújtva 2014. március 3-án, 

elbírálás folyamatban.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 
Ft 

 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 
0,- 

 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(Zalaegerszeg) 

Kivitelezés 2013. szeptember 

15-én befejeződött, sikeres 

műszaki átadás-átvétel 2013. 

09.23-án, projektzáró 

rendezvény: 2013.10.30. 
Záró beszámoló elbírálás alatt, 

záró helyszíni ellenőrzés 2014. 

február 10-én megtörtént, a 

Közreműködő Szervezet 

mindent megfelelőnek talált. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 
fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént. A tervek 
elkészültek, engedélyezés 

folyamatban. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 
KEOP-2012-

4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 
44.702.019,- 

 
7.888.590,- 

Nyert! Kivitelezés 
folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-SZEOB 

Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 
intézmények 

megújuló 

energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 
Nyert! Kivitelezés 

folyamatban. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Nyert! Kivitelezés 

folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

1.289.050,- 

 
 

 0,- 
Nyert! Kivitelezés 

folyamatban. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 

Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 
 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 

Szobor elkészítése 

folyamatban. Szoborállítás 

2014. május 5-én. 

 

LEADER- 

Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 
(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Nyert! 
Támogatási szerződéskötés 

megtörtént, előleg igénylés 

megtörtént. Közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra került, 

szakértő: Hungaro Support 

Kft. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban. 

Máriaújfalu 
szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0040 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

Nyert! /84/2014. (III.14.) 

Korm.rendelet/ 
Támogatási Szerződéskötés 

folyamatban. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2014. március 17-én 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. A 

projekt elszámolása 

folyamatban van. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 

 

SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

Csillagvirág Tagóvoda 
felújítása 

 

A belügyminiszter 

4/2014.(I.31.) BM 

rendelete, „Az 
egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 

kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 
igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

29/2014. KT 
Szentgotthár

d  határozat 

 

 

14/2014. 

Csörötnek 
Önk.hat. 

 

 

 
28.765.810,- 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

6.800.828,- 

(Szentgotthárd) 
Csörötnek 

(390.625,-) 

Benyújtva 2014. február 13-án, 

elbírálás folyamatban. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2013. év 

tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2014. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati 

kiírás, 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.  

 

1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2013. 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. A Fórum 

és szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a 

szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni. (1. sz. melléklet) 

2013-ban a Civil Fórum rendezvényei a Polgárok Európai Évéhez és Szentgotthárd város 

jubileumi évéhez kapcsolódtak, illetve mindezek mellett megszervezték hagyományos 

programjaikat és több információs napot is tartottak. Ismét megtisztították a város egy-egy 

területét a tavaszi és az őszi szemétszedési akciók során, amelyekhez az oktatási 

intézmények tanulói és tanárai is csatlakoztak. Népszerűek voltak a közösségi programok, a 

Civil Nap és a Kistérségi Forgatag, de tavaly a civileknek lehetőségük nyílt bemutatkozni az 

Opel Szentgotthárd Kft. nyílt napján is. Képviseltették magukat a városi, ünnepi 

megemlékezéseken, és segítették az adventi hangulat megteremtését a város központjában. 

Negatív tapasztalat, hogy a Civil Fórum által szervezett Közös Érdekek Kerekasztalán és a 

CISZEBAT-on egyre kevesebb civil szervezett képviseltette magát. Általános tendencia, 

hogy a legtöbb hasonló jellegű rendezvényen ugyanazok a szervezetek jelennek meg és veszik 

részüket aktívan a civil életből. Ezért a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Civil Fórum az idei évben szigorított a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

pályázati kiírásán, ennek megfelelően a pályázóknak a kérelmük mellé egy beszámolót is 

csatolniuk kell az előző évi tevékenységükről.  

Pozitívum, hogy az elmúlt évben a civilek bekapcsolódtak a jubileumi rendezvénysorozatba 

is, és így a Szentgotthárdi Történelmi Napok felvonulásán a korábbiakhoz képest nagyobb 

számban vettek részt.  

Tavaly is kiosztották az „Év Civil Szervezete Díjat‖, amelyet a Harmónia Egészségvédő 

Kör nyert el.  

 

2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek 

elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2013-ban az alábbi feladatokat látták el a civil 

szervezetek, illetve városrészek: 



 97 

  

 kulturális 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, Rábatótfalui 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, azzal kiegészítve, hogy a városrészi virágosítást, illetve a városrészi klubok 

karbantartását nem a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból hanem más 

forrásból  finanszírozza az Önkormányzat.  

 

 

 

 

 



 

3.) A 2013. 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 2013. évi költségvetésében.  

A tavalyi évben 4.000.000,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a civil szervezetek és városrészek támogatására. Az Alap felhasználását az alábbi 

táblázat részletezi (2. sz. melléklet):  

 

Támogatott szervezet Támogatás célja 

Támogatás 

összege Elszámolási határidő  

Elszámolás 

teljesítése 

Sztg-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2013. évi városrészi programok 200.000,-  2013. december 31.  Nem  

Magyar Vöröskereszt Sztg-i Szervezete Véradóünnepély  120.000,-  2013. augusztus 15.  Elszámolt 

Sztg.-Máriaújfalu Városrészi Önk.  Virágosítás, falunap, idősek karácsonya 200.000, 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Énekegyesület Városdal feléneklése 130.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Zalabéri tábor 90.000,- 2013. augusztus 31. Elszámolt 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Erzsébet tábor 90.000,-  2013. szeptember 15. Elszámolt 

Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi forgatag, civil iroda 139.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nyári gyermekprogramok 200.000,- 2013. augusztus 31. Elszámolt 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület Falunap, parasztolimpia 200.000,-  2013. szeptember 15. Elszámolt 

Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Ismeretterjesztő előadások 60.000,- 2013. augusztus 15.  Elszámolt 

Sztg.-Rábakethely Városrészi Önk. 
Plébános köszöntése, adventi hangverseny, 

idősek karácsonya 
200.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Utazási költségek 140.000,- 2013. október 31. Elszámolt 

Jakabházi Faluszép. És Hagy.őrz. Egy. Virágosítás, idősek karácsonya 65.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Nyári művészeti tábor 140.000,-  2013. augusztus 31. Elszámolt 

Sztg.-Rábatótfalu Városrészi Önk. 
Májusfa kitáncolás, falunap, férfinap, idősek 

karácsonya 
200.000,-  2013. december 31.  Elszámolt 

     

Magyarországi Szlovének Szövetsége XII. Szentgotthárdi Művésztelep 1.000.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete Csatafutás 150.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 



 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nemzetközi sportnap, Karácsonyra hangolva 95.000,- 2013. december 31. Elszámolt 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete 

Tanulmányi kirándulás 85.000,- 2013. október 15. Elszámolt 

Alfakör Szentgotthárd Egyesület Előadás szervezése 40.000,- 2013. november 30. Elszámolt 

SZEMLE Egyesület  Művészeti alkotótelep 40.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 

     
Pannon Kapu Kulturális Egyesület Vasútmodell kiállítás 50.000,- 2013. október 31. Elszámolt 

Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 2013. évi versenyek  50.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap, Idősek napja 50.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Szentgotthárdi Civil Fórum "Év Civil Szervezete Díj" 30.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Énekegyesület Zenei világnapi kórustalálkozó, szállás 76.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület Sztg-i Fotóklub évzáró kiállítása 20.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület Idősek napja 50.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Sztg.-Rábatótfalu Városrészi Önk. Férfinap, Gyermekek és idősek karácsonya 60.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Hangversenysorozat 30.000,-  2014. február 15. Elszámolt 

     

 
ÖSSZESEN: 4.000.000,-  
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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. 2013-ban is sor került a közös éves cselekvési programterv 

kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2013-ban 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 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt. 

- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a 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 2014. évi 

közös cselekvési programterve 

 

Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2014. évi 

közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2013-ból átvett, idén is aktuális 

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

A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította a 2013. évről szóló tájékoztatóját (4. sz. 

melléklet), a 2014. 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 
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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, viszont az Önkormányzat szívesen veszi a civil szervezetek bekapcsolódását az idei, 

jubileumi programsorozatnak azon rendezvényeibe, amelyekre várjuk a testvérvárosokból 

érkező delegációkat is.  

- Szerepel 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. 

2014-ben a jubileumi rendezvények és programok szervezésében is számítunk a civil 

szervezetekre.  

 

6.) A 2014. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. 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 2014. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan egy 

aktualizált szabályzatot. Ebben az évben egy új, a tavalyihoz képest tovább gondolt 
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, illetve szükséges 

mellékleteinek benyújtásával. Az új rendszer szerint a Civil Alapból nyújtandó támogatásra 

idén kizárólag célirányosan pályázhatnak a civil szervezetek, illetve városrészek, a Civil 

Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap felosztásáról szóló Szabályzatban foglalt 

feltételek szerint. A korábbi gyakorlathoz képest változást jelent, hogy az Alap egy részére a 

városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő civil szervezetek pályázhatnak, szintén 

a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Javaslatunk szerint a városrészi 
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önkormányzatok, illetve az ott működő civil szervezetek évi 200.000,- Ft támogatást 

igényelhetnek az Alapból az adott városrészen megvalósuló programokra.  

További változást jelent, hogy az idei évtől a Támogatásigénylő lapok mellett írásos kérelmet 

is be kell nyújtani, illetve csatolni kell egy beszámolót a civil szervezet előző évi 

tevékenységéről. 

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.  

 

Határozati javaslat 

 

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

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2013. 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 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

   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 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, 2014. március 14. 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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1. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum esemény-naptára 2013. 

 

                             

                            Szentgotthárdi Civil Fórum   / SZCIF/ esemény-naptára 

       Szentgotthárd Város Jubileumi Évében  

                                                                valamint 

                                                  A Polgárok Európai Évében 

                                                                    2013.  

 

  

2013. január 28. Civil iroda takarítása, rendbetétele önkéntesekkel / Harmónia Klub/ 

   (SZCIF munkatárs nélkül maradt a civil iroda) 

2013. január 31.  Civil Információs Centrum kialakítása  

Vas Megyei Civil Információs Centrum Partnerségi információs napja 

 

2013. február 5. Körlevél a civil szervezeteknek 

   Téma: 2013 évi munkatervek összegyűjtése 

    Önkormányzati feladatvállalások 

   Felelős: munkatárs hiányában a SZCIF  elnökség tagjai 

2013. február 6.       Civil Információs Centrum kialakítása  

Vas megyében című projekt nyitókonferenciájára. 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – díszterem 

                         

2013. február 10. Híranyag küldés a médiáknak: 

                                   Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, 

                                   az adó 1%-ának felajánlására 

   Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

2013. március 12. Tavaszi szemétszedési akció előkészítése 

    Tisztítandó területek összeírása 

    Civil szervezetek és iskolák értesítése 

    Zsákok, kesztyűk igénylése 

    Közszolgáltató Vállalat értesítése 

   Felelős: SZCIF elnökség tagjai 

 

 

2013. március 13. Híranyag a médiák felé 

 

2013. március 14. Részvétel a Városi koszorúzási ünnepségen 

   A Civil Fórum elnöksége mellett a MVK Területi Szervezet 

helyezte el a megemlékezés virágait a Kossuth domborműnél. 
 

2013. március 16.  Megbeszélés a kulturális szekció vezetőjével, valamint a 

   PKKE munkatársaival 

   Téma:  Májusfa állítás 

Civilek Napja előkészítése 

    Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai 

   Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

 

2013. március 17. Körlevél kiküldése a civil szervezetek felé 

 



 104 

2013. március 22. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a város egyik legnagyobb 

   létszámú civil szervezete a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület.  

   A Színházban megtartott ünnepi közgyűlésen a Civil Fórum elnöksége 

   nevében Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár  is köszöntötte 

                                   a jubiláló közösséget. 

 

 

2013. március 22. A meghirdetett tavaszi szemétszedési akcióban ezen a napon elsősorban  

   az oktatási intézmények tanulói és tanárai vettek részt.  

                                   A civil szervezetek ettől eltérő időpontban vettek részt a tisztasági 

             akcióban. 

 

2013. április 8. Civil iroda rendbetétele, takarítása önkéntesekkel / Szirének trió /  

 

2013. április 9. SZCIF Elnökségi ülés 

    Téma:  

                                                  1./ Civil Alapra beérkezett pályázatok véleményezése 

       2./ Közgyűlés előkészítése 

       3./ Egyéb aktualitások 

     

2013. április 10. SZCIF Közgyűlés           

   Helyszín: Civil Fórum irodája 

A közgyűlés levezetője: Csörnyi Zoltánné alelnök 

   Napirend:  

   1./ Beszámoló a 2012 év munkájáról, közhasznúsági jelentés 

    Ea: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

   2./ 2013 évi munkaterv  

    Ea: Cziráky László SZCIF elnök 

   3./ Egyebek 

    ~ Civilek Napja aktuális teendői 

    ~ Májusfa kitáncolással egybekötött  VIII. Kistérségi Forgatag  

       előkészítése 

    ~ Tavaszi KÉK időpontja és témakörei 

 

2013. április 14. Híranyag a médiák felé 

 

2013. április 30.  Májusfa állítás a Pannon Kapu szobornál ( immár 8. 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.  

   Ebben az évben a következő szervezetek tűztek szalagot: 

1. Hármashatár Baráti Kör 

2. Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
3. Galagonya Szív klub: „ Élj jó szívvel!‖ 

4. Rozmaring Tánckör: „ Nemcsak a 20 éveseké a világ!‖ 

5. Kenguru Teke klub: „ Amíg élünk gurítunk!‖ 

6. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület: „Az öröm abból ered, hogy 

valaki megtudja látni azt, ami szép és jó az életben!‖ 

7. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik:‖ Minden jó azoknak jut, akik 

megszerzik a tudást!‖ 

8. Harmónia Egészségvédő Kör: „Egészséges test, szabad lélek, tiszta 

szív!‖ 

Kissé megkésve, de 18,45 órakor már teljes pompájában  
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   állhatott fel a civilek jóvoltából  a természet újjászületését 

                                   szimbolizáló májusfa, városunk határában. 

 

2013. május 1.  Civilek Napja – Majális programja: 

13,30 óra „ Káposztás Étkek‖ főzőversenye 

 Résztvevő 12 közösség és az elért címek: 

   1. PRONAS „ Legtermészetesebb káposztás étel‖ 

    2. SZEMLE :‖Leggazdagabb káposztás étel‖ 

    3. Diabetes Klub: „Legtejfölösebb káposztás étel‖ 

    4. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület : 

                                     ‖ Legpikánsabb káposztás étel‖ 

    5. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

   „ Legünnepélyesebb káposztás étel‖  

    6. Szociális Otthon Lakóiért Egyesület : II. helyezés   

   „ Legízletesebb káposztás étel‖ 

    7. Szentgotthárd Énekegyesület . III. helyezés 

   „Legháziasabb káposztás étel‖  

    8. Természetjárók Baráti Köre : I helyezés 

   „Leglátványosabb káposztás étel‖ 

    9. Szentgotthárdi Fotóklub  

   „ Legkívánatosabb káposztás étel‖ 

   10.Harmónia Egészségvédő Kör 

   „ Legpirosabb káposztás étel‖  

   11. Fúvóskultúráért egyesület 

   „ Leghagyományosabb étel‖ 

   12. Galagonya Szív klub 

   „Legegészségesebb képosztás étel‖ 

    

15,30 óra   Kulturális szórakoztató műsorban fellépők: 

 Rozmaring Tánckör 

            Békefi Antal Népdalkör 

 Partium Művészeti Iskola néptáncosai 

 Rábavölgye tánccsoport 

Bát Boys Dance  

            Kiss Árpád+ Eljoy TSE  

Aradszky László 

 Főzőverseny eredményhirdetése 

 Zsűri tagjai: Wölker Józsefné  

                     Bauer László 

                     Rónai Frigyes 

     „Civil Fakanál Díj 2013.‖ Természetjárók Baráti köre érdemelte 

    ki komplett menüjével:  

                                                 Előétel:  káposzta krémleves pirított zsemlekockával 
      Főétel:  sült hús párolt káposztaágyon, káposztásmetélttel 

      Desszert:  fahéjas palacsinta vanília öntettel 

     A díszes fakanál mellett ez a közösség elnyerte a 

                                                  „ Leglátványosabb étel‖ címet is.    

 

2012. május 9 . Tavaszi KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) 

   Téma:  1./  Zöldségek szerepe a táplálkozásban 

    2./    Aquapónia  

                                                              / haltenyésztés és talaj nélküli növénytermesztés / 

    3./ Bekapcsolódás a zöld területek gondozásába 
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                                    Eladók:  Csabai Katalin kertészmérnök 

     Bánhidszki Márton elektromérnök 

Cziráky László SZCIF elnök 

       Soós Zoltán PRONAS elnök   

   Résztvevő civil szervezetek száma: 13 

   A rendezvényen a civil szervezeteken kívül részt vett 

   Szép Renáta civil referens és három önkormányzati képviselő is. 

 

2013. május 14. Híranyag a médiák felé 

 

2013. május 16. Egyeztető megbeszélés Kistérségi Forgatag témában a PKKE elnökével 

   és munkatársaival 

   Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök  

 

2013. május 22. Kistérségi Forgatag fellépő szereplőinek pontosítása 

   Meghívó elkészítése 

   Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

   Plakátok elkészítése 

   Felelős: Károly Andrea SZCIF kulturális szekció vezető 

   Meghívók sokszorosítása 

   Felelős: Zalka Melinda a SZCIF  új munkatársa 

 

2013. június 6. „Liget szépítése‖ felhívásunkra kapálást, sarabolást és virágültetést 

   végeztek a megjelent civil szervezetek tagjai. 

   Résztvevők: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület, Galagonya Szív Klub, 

   Horgász egyesület, PRONAS 

 

2013. június 8. VIII. Kistérségi Forgatag májusfa kitáncolással 

   Az év kiemelt kistérsége: Felsőszölnök 

   Program: 

   14,45 óra Gyülekező a Városkapu szobornál 

   15,00 óra  Közös éneklés- májusfa kitáncolás  

   15,30 óra  Fellépő kulturális csoportok felvonulása 

   16,00 óra Köszöntő: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

     Megnyitó: Ropos Gábor Felsőszölnök polgármestere 

   16,15 óra Civilek szórakoztató műsora 

   Szereplők: MSzSz Pável Ágoston Vegyeskar 

     Rozmaring Tánckör 

     Döbör István a 2013-as év Régiós versmondója  

     MSzSz Felsőszölnöki néptánccsoportja 

     Békefi Antal Népdalkör 

     MSZSZ Felsőszölnöki Népdalköre 
     Jakabháza táncosai 

     MSzSz szentgotthárdi szlovén asszonykórusa 

     Rábatótfalu tánccsoportja 

     Sebestyén Tamás vendégszereplő operett énekes 

     MSzSz szlovén nyugdíjas Néptánccsoport 

     Jakabháza Parasztzenekara 

   18,30 óra Programzárás 

A fellépő szereplőket a SZCIF önkéntesek által a 

helyszínen készített gulyáslevessel, itallal és felajánlott 

süteményekkel látta vendégül. 
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2013. június 10. A SZCIF iroda újra munkatárs nélkül maradt. 

   Zalka Melinda ideje letelt, munkáját jól végezte, köszönjük. 

 

2013. június 14. Híranyag a médiák felé 

 

2013. szeptember 3.   Elnökségi ülés a Civil Fórum irodájában 

     Napirend:  

1./ Az őszi időszak feladatai  

~ Közös Érdekek Kerekasztala /KÉK/  

~ XIII. CISZEBAT előkészítése 

~ Őszi tisztasági akció meghirdetése 

Felelősök: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

 

     2./ Opel Nyílt Napjával kapcsolatos teendők 

      ~ Bemutatkozó civil szervezetek összeírása 

      ~ Programjaik pontosítása 

      ~ Technika megrendelése 

      ~ Civilek kulturális műsorának pontosítása 

      Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök 

       

2013. szeptember 10.   SZCIF elnökségének személyes megbeszélése 

     Csontos Judit szóvivővel az Opel gyár munkatársával 

     Téma: Civilek bemutatkozása az Opel Nyílt Napján 

     Helyszín: Opel-gyár 

 

2013. szeptember 21.   Szentgotthárdi Civilek bemutatkozása az Opel Nyílt 

     Napján 

     Bemutatkozó civil szervezetek: 

     1./ Civil Fórum 

     2./ Szentgotthárd Énekegyesület 

     3./ „Harmónia‖ Egészségvédő Kör 

     4./ PRONAS 

     5./ Kutyabarátok Egyesülete 

     6./ Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

     7./ Szlovén Nyugdíjas Szövetség 

     8./ Pszichiatriai Betegekért Alapítvány 

     9./ Diabetes Klub 

     10./ Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

     A szórakoztató kulturális műsorban fellépett: 

     ~ A Szlovén Szövetség két kulturális csoportja 

     ~ Pszichiatriai Betegek Otthonának kulturális csoportja 

 
2013. október 16.   Közös Érdekek Kerekasztala a Refektóriumban 

     Téma:  

1./ Közösségi Szolgálat szabályai 

Ea: Nagy Kriszta a Vas Megyei Civil Információs 

Centrum munkatársa 

2./ Az önkéntes munka lehetőségei 

 Ea: Résztvevő civil szervezetek vezetői 

     Moderátor: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár 

     A rendezvényen a civil szervezetek képviselői mellett a 

     város intézményeinek képviselői és néhány diák is 
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     megjelent. 

 

2013. október 17-18.   „Egy szervezet egy osztály‖ őszi szemétszedési 

     akció lebonyolítása 

     A SZCIF felhívására a Széchenyi Általános Iskola 

     és a III. Béla Szakképző Iskola tanulói és tanárai 

     vettek részt csekély számú civil szervezet mellett 

     Felelős: Cziráky László elnök 

 

2013. október 22.   Részvétel a Nemzeti ünnep városi rendezvényén 

2013. november 1.                             Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása 2 fő-  

     decembertől  képzésben vesznek részt 

  

2013. november 11.   SZCIF Elnökségi ülés 

     Napirend:  

1./ Az „Év civil szervezete‖ díjra beadott pályázatok  

     elbírálása 

2./ Konferencia és Baráti találkozó teendőinek 

     pontosítása 

3./ Őszi tisztasági akció értékelése 

4./ Civilek karácsonyi előkészületei 

 

2013. november 13.   Információs Nap a Refektóriumban 

     Téma: NEA 2014 évi működési és szakmai 

      Pályázatai 

     Ea: Nagy Kriszta és Kovács István  

     Vas Megyei Információs Centrum munkatársai 

 

 

2013. november 13.   Tanácsadói Nap a Civil Fórum irodájában 

     Jogi tanácsadó: Kalas György  

     /Ökológiai Stúdió Alapítvány, Győr) 

 

2013. november 13.   NCTA „Jogod van‖ projekt keretében szervezett 

     Konferencia szervezése a PRONAS-al karöltve és 

egyúttal a XIII. Baráti Találkozó lebonyolítása 

     Program: 

     1./ „Partnernek lenni‖ Konferencia 

     Esélyek és lehetőségek a civil szervezetek és helyi 

     Önkormányzatok együttműködésében 

     Előadók:  

Lajtmann József az ökológiai Stúdió Alapítvány vezetője

 Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere 
Woki Zoltán a Pronas képviselője 

Kardosné Kovács Márta SZCIF titkára 

Johann Raunikar (Bürger Aktív, Jennersdorf) 

Kovács István a Hegypásztor Kör elnöke 

Kalas György projektvezető (Ökológiai Stúdió Győr) 

 

2./ XIII. CISZEBAT  

/CIvil SZErvezetek Baráti Találkozója 

~ „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete díj‖ átadása 

    Díjazott civil közösség: Harmónia Egészségvédő Kör 
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~ Kisfilm Szentgotthárdról 

~ Tapasztalatcsere, kérdések, zárás 

~ Civil koccintó, kötetlen beszélgetés 

Helyszín: Lipa Konferencia terme 

 

2013. november 14. Híranyag a médiák felé 

 

2013. november 30. Kapcsolódás a város adventi hangulatának kialakításához 

civil szervezetek bevonásával 

A város adventi koszorújának díszítését immár harmadízben  a 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagjai vállalták a Barokk templom  

előtti téren. 

2013. december 1. 2 fő kulturális közfoglalkoztatott foglalkoztatása – 2014. április 30. 

    

2013. december  Adventi és karácsonyi programok szervezésébe bekapcsolódás. 

   

  

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                           

 

    



 

2. számú melléklet 

Civil Alap 2013. évi felhasználása 

 

Támogatott szervezet Támogatás célja 

Támogatás 

összege Elszámolási határidő  

Elszámolás 

teljesítése 

Sztg-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2013. évi városrészi programok 200.000,-  2013. december 31.  Folyamatban 

Magyar Vöröskereszt Sztg-i Szervezete Véradóünnepély  120.000,-  2013. augusztus 15.  Elszámolt 

Sztg.-Máriaújfalu Városrészi Önk.  Virágosítás, falunap, idősek karácsonya 200.000, 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Énekegyesület Városdal feléneklése 130.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Zalabéri tábor 90.000,- 2013. augusztus 31. Elszámolt 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Erzsébet tábor 90.000,-  2013. szeptember 15. Elszámolt 

Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi forgatag, civil iroda 139.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nyári gyermekprogramok 200.000,- 2013. augusztus 31. Elszámolt 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület Falunap, parasztolimpia 200.000,-  2013. szeptember 15. Elszámolt 

Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör Ismeretterjesztő előadások 60.000,- 2013. augusztus 15.  Elszámolt 

Sztg.-Rábakethely Városrészi Önk. 
Plébános köszöntése, adventi hangverseny, 

idősek karácsonya 
200.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Utazási költségek 140.000,- 2013. október 31. Elszámolt 

Jakabházi Faluszép. És Hagy.őrz. Egy. Virágosítás, idősek karácsonya 65.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Nyári művészeti tábor 140.000,-  2013. augusztus 31. Elszámolt 

Sztg.-Rábatótfalu Városrészi Önk. 
Májusfa kitáncolás, falunap, férfinap, idősek 

karácsonya 
200.000,-  2013. december 31.  Elszámolt 

     

Magyarországi Szlovének Szövetsége XII. Szentgotthárdi Művésztelep 1.000.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete Csatafutás 150.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nemzetközi sportnap, Karácsonyra hangolva 95.000,- 2013. december 31. Elszámolt 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

Egyesülete 
Tanulmányi kirándulás 85.000,- 2013. október 15. Elszámolt 

Alfakör Szentgotthárd Egyesület Előadás szervezése 40.000,- 2013. november 30. Elszámolt 

SZEMLE Egyesület  Művészeti alkotótelep 40.000,- 2013. szeptember 30. Elszámolt 



 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület Vasútmodell kiállítás 50.000,- 2013. október 31. Elszámolt 

Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 2013. évi versenyek  50.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap, Idősek napja 50.000,-  2013. december 31.  Folyamatban 

Szentgotthárdi Civil Fórum "Év Civil Szervezete Díj" 30.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Énekegyesület Zenei világnapi kórustalálkozó, szállás 76.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület Sztg-i Fotóklub évzáró kiállítása 20.000,-  2013. december 31.  Elszámolt 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület Idősek napja 50.000,-  2013. december 31.  Felszólítás 

Sztg.-Rábatótfalu Városrészi Önk. Férfinap, Gyermekek és idősek karácsonya 60.000,- 2013. december 31.  Elszámolt 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Hangversenysorozat 30.000,-  2014. február 15. Elszámolt 

     

 

ÖSSZESEN: 4.000.000,-  
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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 a következők szerint: 

 

 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. A megbeszéléseken a Civil Fórum részéről az elnök és a 

titkár, a Hivatal részéről a jegyző, az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, 

valamint a civil referens vesz részt.  

 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 

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


 
- 113 - 

Felelős: Cziráky László elnök 

   Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

 

 

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 
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 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: 2014. október 21. és 2015. április 30. 

Felelős:  Cziráky László elnök 

 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5.) A város kulturális életének színesítése 

 

 Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2014. május 1. 

Felelős: Cziráky László elnök 
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 Májusfa kitáncolással egybekötött IX. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a 

Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával. 

 

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 „Nyárköszöntő Juniális, avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja" 

megszervezése. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

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

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 13. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 Bekapcsolódás a jubileumi évhez kapcsolódó programokba, rendezvényekbe. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 civil szervezetek vezetői 

 

 Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése 

 

Határidő: 2014. 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: 2014. június 30. és 2014. 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. 
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Határidő: táborok megrendezésére: 2014. július 1-augusztus 31. 

  előterjesztéshez kérelem beadására: 2014. június 6. 

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 2014. május 1-jétől 2015. április 30-ig szól. 

 

Szentgotthárd, 2014. április … 

 

 

 

…………………………… 

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Képviseli: Cziráky László elnök 

…………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 
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4. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2013. évi beszámolója 

 

Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

      

 

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 2013. évben is lehetőséget teremtettek 

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

megvalósításához.  

 

A  városban működő civil szervezetek száma stabil, inkább a növekedés tapasztalható.  

Jelenleg 52 civil szervezettel tartunk kapcsolatot, köztük legtöbben jogi személyek, de 

vannak civil társaságok,  az  új civil törvény civil szervezetnek e gyűjtőnév alá sorolja  a 

klubokat, köröket is. A Civil Fórum rendes tagja az alapszabály szerint, aki vállalta a 

tagsággal együtt járó kötelezettségeket, köztük a tagdíj befizetését. A rendes tagok 

száma jelenleg  40 civil szervezet.   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.  
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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 

eljuttatjuk 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 téren 2012. óta próbálunk 

kapcsolatot létrehozni. Elértünk a több a kistérségben működő civil szervezetet, de az 

együttműködés még akadozik, esetleges. 

  

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2014. évben folytatjuk a városban és kistérségben  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,  

információ áramlást.   Folytatjuk a párbeszédet az önkormányzattal, a partneri viszony 

kialakítása mindkét fél érdekében áll. Az egyeztető megbeszélések sor kerül negyedévente a 

jegyző, civil referens és a Szentgotthárdi Civil Fórum  vezetői között.  

 

A civil szervezetek tevékenységét nagyban segíti a 2010. óta rendelkezésre álló Civil Alap, 

melyből programok megvalósulásához pályázati úton kaphatnak támogatást. A pályázatok 

elbírálását a Képviselő-testület végzi, a Civil Fórumnak véleményezési, javaslattételi  jogköre 

van, melyet az elnökség végez.   

 

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 2013. évben megvalósult közös célok:  

1. Támogattuk a városunk tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében 

csatlakozunk helyi akciókhoz. Az előző években kialakult jó példát követve 

megszervezzük tavasszal és ősszel az „Egy szervezet-egy osztály‖ szemétgyűjtési 

akciót az iskolásokkal. 

2. A 2013. évben is  számos olyan programot valósítottunk meg, ahol találkozhattak a  

generációk, tapasztalatok cserélődtek, kapcsolatok szövődtek.  ( pl. Májusfa felállítása, 

Civilek Napja, Kistérségi Forgatag, Civil Baráti Találkozó). 

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

folytatódtak.  

 

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 az 

év utolsó két hónapjában volt segítő munkatársunk. Novemberben  két fő hivatalsegéd 
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segítette munkánkat. Ők decembertől képzésben vesznek részt. A kulturális 

közfoglalkoztatás keretében két munkatárs decemberben kezdett dolgozni, 

segítségükkel sok szervezési, nyilvántartási feladatot megoldunk. Segítik az 

adatgyűjtést, információ áramlást, kapcsolattartás a tagszervezetekkel, tanácsadói 

napok és programok  szervezését, 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 január 31. Partnerségi Információs Nap Vas megyei  Civil 

Centrum közreműködésével. Február 6-án résztvettünk Civil Információs Centrum 

kialakítása     Vas megyében című projekt nyitókonferenciáján 

 

6. KÉK. (Közös Érdekek Kerekasztala) fórum szervezése:  Tavaszi fő témája: Az 

akvapónia jó dolog, de mi az? Egy lépés az önellátás felé? Őszi: Szívesen alkotnál 

valami újat közösen az osztálytásaiddal CIC előadása a közösségi szolgálatról. 

7. Résztvettünk  „OPEL nyílt napon‖ ahol kulturális programmal, étel bemutatóval, 

véradással, vérnyomás és cukorméréssel kapcsolódtak  a civil szervezetek, továbbá 

tagtoborzásra  és önkéntesek toborzásra  is fel kívántuk  használni az alkalmat.  

 

8. Harmadik  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 XIII. Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megrendezése, erre 

novemberben került sor. A programok: Konferencia: „Partnernek lenni…‖ címmel, a 

Civil Fórum, a PRONAS és a győri Ökológiai Stúdió Alapítvány szervezésében  Az 

„Év civil szervezet „ díj átadása és a  kitűntetett Harmónia Egészségvédő Kör 

bemutatása.  

 

A Szentgotthárdi  Civil Fórum összeállította  2014. 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, néhány szervezet jubileumi programot szervez, 

javasoljuk azok beemelését. 

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 nyolcadik   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. 
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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, 2014. március 17. 

       Cziráky László   

             Elnök 

5. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2014. évi munkaterve 

 

SZENTGOTTHÁRDI  CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE 

 

2014. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2013. évben folytatja a városban 

működő civil szervezetek érdekében megkezdett érdek-képviseleti tevékenységét.  

 

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.  2014. június 7. 
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3. Közös célok megvalósítása: Támogatjuk a városunk tisztasági mozgalmait, a 

hulladékgyűjtést, környezetvédelmi programokat..  

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 fenntartásának , 

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. 

 

2014. 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 2014. évi munkatervünk részét képezi a részletes  programterv  

és cselekvési terv is.   

 

Jelen munkatervet az elnökség 2014. január 21-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a 

Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.  

  

 

Szentgotthárd, 2013. január 21. 

     

 

                                                           

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

                      Cziráky László  

                                                          SZCIF elnök 
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6. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum programterve 

 

 

                 SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM PROGRAMTERVE 

                                                                  

      2014.        

 

Időpont                          P R O G R A M      

 

Január   SZCIF Elnökségi ülése  

                       Munkaterv összeállítása  

Tájékoztató fórum- Civil Információs Centrum munkatársa, civil referens , 

civil szervezetek közöttkötetlen beszélgetés.  

Vas megyében című projekt Partnerségi információs nap 

 

Február Tanácsadói nap- győri Ökológiai Stúdió Alapítvány  és Civil Információs 

Centrum munkatársaival.  

Március Közgyűlés előkészítése    

Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

Beszámoló 2013. évi tevékenységről Szentgotthárd Önkormányzata részére.  

2014. évi Közös cselekvési terv kidolgozása az Önkormányzattal . 

 

Április  Egy nap városunk tisztaságáért „Egy szervezet egy osztály‖  

szemétszedési akció 

SZCIF Közgyűlés – Beszámoló a 2013. év munkájáról, zárszámadás 

             2014 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)   

SZCIF elnökségi ülése – aktuális feladatok megbeszélése. 

 

Június   „Kistérségi Forgatag‖ (június 7.) 

      Parlagfű mentesítésre mozgósítás 

  Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

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

kirándulás a tagszervezetek közreműködésével, önkormányzat támogatásával. 

                        Szekcióülések (aktuális feladatok megbeszélése. 

 

Szeptember  SZCIF elnökségi ülése. 

  Negyedéves megbeszélés Önkormányzattal. 

  „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete‖ pályázat kiírása. 
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                        OPEL napon részvétel. 

 

Október Egy nap városunk tisztáságáért  „Egy szervezet egy osztály‖ Őszi tisztasági 

akció meghirdetése. 

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) …………… 

        

November  Civil Szervezetek XIV. Baráti Találkozója megszervezése, 

   „ Év Szentgotthárdi Civil Szervezete‖ díj átadása. 

 

December   Negyedéves megbeszélés önkormányzattal, a problémák, teendők átbeszélése. 

   SZCIF Elnökségi ülése – 2014 év összegzése. 

        

                                                    

Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a 

Gotthárd TV-vel közösen. 
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7. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum javaslata a cselekvési terve 

 

                                                  

Javaslat a „ Cselekvési Programterv”-hez 

2014. 

 

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  

 Különböző túrák szervezések (gyalogtúrák, kerékpártúrák)  

            Véradások, elsősegélynyújtók felkészítése                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                

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

Környezetvédelmi szekciója 

                                                                                                                                                                                                             

 Tisztasági akciók szervezése - szemétszedés a város területén. "Egy szervezet-egy 

osztály" ( tavasz, ősz)            

 Városrészeken közterületek kaszálása ( folyamatos) 

 Hársas tó fenntartási feladatainak ellátása ( folyamatos) 

 Rába- Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése ( folyamatos) 

Zöldterületek gondozása (Liget, várkert, gyümölcsös) 

 Környezettudatos szemléletről előadások, főleg gyerekek felvilágosítása  

        

    

                                                                                                                 

 

 

3./ A város kulturális életének színesítése témában                  Felelős: 

SZCIF elnöksége 

 

             „Város Májusfájának‖ felállítása ( 04. 3o.)   

             Civil Nap szervezése  (05.01.) 

             Kistérségi Forgatag- kistérség kulturális csoportjaival (06.07.) 

  "A Kézművészet Koros Mestere" foglalkozások 

  "Nyugdíjas Akadémikus" címmel szellemi vetélkedő a megyei nyugdíjas 

szervezet tagjai részére ( Vas Megye és Szombathely   MJV nyugdíjas Szövetség 

felkérésére)  



 
- 125 - 

  Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 20 éves évfordulója (06.27. )

  

             „Nyárköszöntő Juniális avagy  Unokák és Nagyszülők  sportnapja"   

             Civil Szervezetek XIV. Baráti Találkozója megszervezése (november) 

              Irodalmi vetélkedők  

 13. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon              

 A PKKE által  szervezett kulturális rendezvényeken aktív közreműködés 

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

működő kulturális csoportok közreműködésével. 

        Szlovén kulturális és irodalmi rendezvények, kiállítások 

  Megyén belüli rendezvényeken, fesztiválokon való szereplés (pl. ŐR-NYÉK 

Hagyományőrző Alapítvány)  

  Szentgotthárd Énekegyesület jubileumi 25. éves évfordulós programjai: 

          04.11. Nyitóprogram a Költészet Napján, 06.20. Nyári Hangverseny,  08.24-25 

Kórustábor, 09.12. Rendhagyó próba egy  

    országosan híres karvezető meghívásával, 10.04. Ünnepi koncert, 10.11. 

"Somorjai Híd" kórus meghívására baráti látogatás    Szlovákiába, Decemberben 

Adventi és karácsonyi programok.       

                                                         

 

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 Pedagógusok/ 

  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 

  a Vas Megyei Civil Információs Centrum és a győri Ökológiai Stúdió 

Alapítvány közreműködésével 

SZCIF Közgyűlés   

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

  Mesepalota (heti rendszerességgel) 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: 



 
- 126 - 

   A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése- kulturális és  sport 

kapcsolatok ápolása. 

   Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése ( szlovén, 

osztrák, szlovák, horvát területen)  

   Kórustalálkozó a Zene Világnapja október 1. – hazai és nemzetközi 

baráti kórusok részvételével. 

    

  Kistérségi szinten: 

    Kistérségi Forgatag megrendezése és  SZCIF működési körének 

kiterjesztése a kistérség 13 településének bevonásával                    

 

     

7./ Sport területén                                          Felelős: SZCIF sport szekció vezetője        

            2014. Csatafutást                                                           

              Kerékpáros Egylet, Sportegyesületek programjai 

               

             

8./  SZCIF  működtetése     Felelős: SZCIF elnöksége                    

        

  A Civil Fórum működési költségei:telefon, internet, irodaszer. 

         Közfoglalkoztatott alkalmazása, munkáltatói feladatok ellátása. 

  Diákok, főleg középiskolások közösségi szolgálati tevékenység teljesítéséhez 

szükséges lehetőségek biztosítása. 

        Adatgyűjtés, szolgáltatás, pályázat figyelés, pályázatírás kapcsolattartás és 

építés.         

         Az „Év  Szentgotthárdi Civil Szervezete‖ díj kiírása, értékelése.  

            

                                                           

 

 

 

 Szentgotthárd, 2014. március 17. 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Cziráky László 

                                           SZCIF elnök 

 

 

 

 

8. számú melléklet 

Szabályzat 

 

 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 



 
- 127 - 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi 

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet 

tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek 

számára nyújtható támogatás, amely 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, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával. Döntésenként egy civil szervezet/városrész 

kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.  

 

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 2013-ban történt 

letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2014-ben megtett 

letétet kell igazolni.  A beszámoló letételének igazolására utólag, a pályázat beadását 

követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő 

civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen 

megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy 

összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és 

kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a 

megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést 

csatolni.  

 

6.) A civil szervezetek, alapítványok 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, idősek napi 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.) 
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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. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 

egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.) 

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

6.6. 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. 

 

6.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

6.9. Civil Iroda működtetése 

 

7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a 

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos 

beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő 

– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a 

civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

    

8.) 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, továbbá a civil szervezetek működéséről és 
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támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos 

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát.  

 

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 levő 

összegről. A Testületnek a kérelmeket úgy kell elbírálnia, hogy az utolsó 

(szeptemberi) döntés alkalmával a felosztható összeg legalább egyharmada 

rendelkezésre álljon.  

 

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 

2014. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő 

időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 16. 16.00 óra, június 6. 12.00 

óra, szeptember 5. 12.00 óra. 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 csoportja 

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 Pénzüggyel 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 és írásos beszámolóval – településrészek 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 
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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 ……/2014. számú határozatában 

fogadta el 2014. március 26-án.  

 

Szentgotthárd, 2014. ………………… 

 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 
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9. számú melléklet 

Pályázati kiírás 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23. 

Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055 

e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu 

 

 
PÁLYÁZAT 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2014. 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, 2012-ben és 2013-ban az Önkormányzat a 

Civil Alap segítségével közel 8 millió Ft támogatást nyújtott a szentgotthárdi civil szervezeteknek és 

városrészeknek a különböző kulturális, közéleti és sportfeladatok ellátásához.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben ismét feltöltötte a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapot, amelynek egy részére idén a településrészek, a 

településrészeken működő civil szervezetek külön – maximum évi 200.000,- Ft 

összegben – pályázhatnak az adott településrészen megvalósuló programra. 

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 2014. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft-ot különített el 

az Alapba, amelynek egy részére (200.000,-Ft/településrész/év) pályázhatnak a 

településrészi önkormányzatok, településrészen működő civil szervezetek az adott 

településrészen megvalósuló programra, a fennmaradó részre pedig a civil szervezetek, 

alapítványok pályázhatnak.  

 

3. A pályázat időtartama 

 

http://www.szentgotthard.hu/
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A benyújtott pályázatokat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2014. áprilisi, júniusi és szeptemberi 

testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő időpontokig kell a pályázatokat a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani: 2014. április 16. 16.00 óra, 

2014. június 6. 12.00 óra, 2014. szeptember 5. 12.00 óra.  

 

 

 

 

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: 

a) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 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) 

b) a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és 

alapítványoknak kötelező) 

c) 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). 

d) írásos kérelmet a megvalósítandó program, ellátandó feladat részletezésével, 

költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt kötelező) 

e) beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil szervezeteknek 

és alapítványoknak kötelező) 

 

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati 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! 

 

DÖNTÉSENKÉNT EGY CIVIL SZERVEZET/VÁROSRÉSZ KIZÁRÓLAG EGY PROGRAMRA, 

RENDEZVÉNYRE, FELADATRA IRÁNYULÓ KÉRELMET NYÚJTHAT BE! 

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

h) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

i) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

j) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

k) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

l) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

m) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

n) 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. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

b) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 

egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.) 

 

 7.4. Ismeretterjesztő feladatok 

b) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

7.5. Szabadidősport szervezése 

b) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

7.6. 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, 
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f) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

7.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

7.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

b) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

7.9. Civil Iroda működtetése 

 

 

 

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:  

Szép Renáta, civil referens 

Tel: +36-94-553-019 

Mobil: +36-70-213-7513 

E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu 

 

Szentgotthárd, 2014. március 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:titkarsag@szentgotthard.hu
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10. számú melléklet 

Támogatásigénylő lapok 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2014. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

 

1.) A civil szervezet adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat  Tel:  E-mail:  

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: …………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□  Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről  

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

□   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 

□ Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény 

 másolata 

 

 

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 kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2014. április 16. 16.00 óra. 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).                                  

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2014. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

 

1.) A városrész adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátása 

□ Építés/felújítás    □ Sportfeladat ellátás 

□ Egészségügyi feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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□ Külkapcsolati feladat ellátása 

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

 

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

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

□   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 

 

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

 

7.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2014. április 16. 16.00 óra. 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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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a helytörténeti tevékenységről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Honismereti Klub a legutóbbi tájékoztató óta eltelt 

időszakban több helytörténeti-honismereti vonatkozású tevékenységeket végezett el. (Lásd: 1. 

számú melléklet.) 

 

2013. nyarán a színház aulájában lehetett megtekinteni a kaszagyári kiállítást, amelynek 

keretében a klubtagok által összegyűjtött információk, fotók, festmények, termékek és 

kéziratok voltak láthatóak. A felszámoló és a III. Béla Szakképző Iskola közreműködése is 

szükséges volt a sikeres megvalósításhoz, a kaszagyári modelleket például az iskola 

szakoktatói tették működőképessé. A megnyitóra nagy érdeklődés mellett került sor. A 

kiállítás anyaga jelenleg raktáron van, további bemutatására is lehetőséget biztosítva. 

 

A szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából szintén szeretnénk egy kiállítást 

megvalósítani – állandó jelleggel, a múzeum emeletén. Ehhez azonban a „Délnyugat-

Dunántúl fazekassága‖ című jelenlegi kiállítást le kell bontani és máshol elhelyezni. A 

Múzeum három szintes, valamennyi szintjén találhatók fazekas tárgyak, így a Látványraktár 

és  a „Megélt táj‖ című projekt keretében létrehozott „Szentgotthárd környéki szlovének 

életmódja‖ című kiállítás is tartalmaz jelentős mennyiségű fazekas műtárgyat. A „Délnyugat-

Dunántúl fazekassága‖ kiállítást a kolostorépületbe szeretnénk áthelyezni, ez azonban 

nehezen engedélyezhető - jelenleg a Minisztériummal vagyunk tárgyalásban ennek 

megvalósítása kapcsán. A kiállítás áthelyezésével a tervezett szentgotthárdi csata-kiállítás 

megvalósulhatna a Múzeumban. A csata-kiállítás olyan interaktív elemeket is tartalmazna, 

amely mindenképpen közönségvonzó látványosság, általa több látogató lenne becsalogatható 

a Múzeumba is – ilyen lehet az a digitális terepasztal, amely egyedülálló lenne 

Magyarországon és amelynek megvalósítására várhatóan NKA pályázatot nyújt be az 

intézmény. Ezen túlmenően a kiállítás összeállítása alapvetően a Helytörténeti Klub tagjainak 

gyűjtő- és kutató munkájára épül, amelynek finanszírozására a már tavaly benyújtott, de még 

elbírálás alatt álló térségi LEADER pályázat is tartalmaz elemeket. 

 

Ez az a pályázat, amelynek pozitív elbírálása más, helytörténeti vonatkozású elemek / 

programok megvalósítását is lehetővé tenné, úgy mint: 

- hadiösvény kialakítása a szentgotthárdi csata nyomán,  

- tájékoztató táblák kialakítása és elhelyezése (temetőkápolnához, barokk templomhoz, 

stb.), 

- nemzetközi történelmi konferencia (lásd: 2. számú melléklet) lebonyolítása. 

 
A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatára sikeres pályázatot állított össze a Hivatal, a 

pályázati támogatásból a kolostorépület előtt helyezünk el egy Szentgotthárd történetében 

jelentős szerepet játszó ciszter apátról készülő faszobrot: több száz éves tölgyfa rönkből, 

műkő talapzaton. A várost alapító ciszterci rend egy tagját, egy szerzetest  ábrázol majd, a 

szobor  egyik kezében kulccsal, a másik kezében pedig pásztorbottal, a lába előtt az apátság 

épületének makettjével. Az átadásra 2014. május 05-én, Gotthárd napján kerül sor. 
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Az új Szentgotthárd képeskönyv bemutatójára is sor került ősszel. A turisták és helybeliek 

számára helytörténeti szempontokból is érdekes kiadvány a Hivatal koordinálásában, a 

Szülőföld Könyvkiadó kiadásában jelent meg 4 nyelven. 

 

A Helytörténeti Klub időközben a selyemgyári kiállításhoz anyaggyűjtésébe is belekezdett. 

 

    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helytörténeti tevékenységről 

szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                         polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Honismereti Klub 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a könyvtár és a klub 2013. május és 2014. március  

között végzett tevékenységről 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Honismereti Klub a fenti időszakban az alábbi 

helytörténeti-honismereti tevékenységeket végezte el: 

 

Kaszagyári kiállítás 

 

Időpont: 2013. június 7. – július 23. 

Helyszín: Színház aula 

 

A klubtagok által összegyűjtött fotók és kéziratok digitalizálása megtörtént a könyvtárban. A 

honismereti klubtagok, valamint a fotóklub tagjai a kaszagyári látogatások során 

információkat gyűjtöttek, fotókat készítettek a kiállításhoz. 

A felszámoló hozzájárulásával tablókat, festményeket és termékeket kölcsönöztünk a 

kaszagyárból, amelyet a III. Béla Szakképző Iskola közreműködésével megtisztítottak, 

kiállításra alkalmassá tettek. A III. Béla Szakképző Iskolában található kaszagyári modelleket 

az iskola szakoktatói kijavítottak, működőképessé tettek.  

Csuk Ferenc megírta a gyár rövid történetét, amit a kiállításon elhelyeztünk. 

Májusban megtörténik a meghívók, plakátok elkészítése. A meghívókat a klubtagok 

személyesen vitték el a volt kaszagyári dolgozóknak. Június első hetében felraktuk a kiállítást. 

A megnyitóra 2013. június 7-én 17 órakor került sor nagy érdeklődés mellett. 2013. július 23-

án leszedtük, raktárban helyeztük el a kiállítás anyagát. Tervezzük, hogy a múzeumban 

állandó kiállításon is bemutatjuk. 

 

A szentgotthárdi csata évfordulója 

 

2013/2014-ben a klub a csata évfordulójára rendezendő kiállításra készül.  

Szeptember:  

Program kidolgozása (dr. Frank Róza), feladatok megbeszélése, kiosztása 

Irodalom-gyűjtés (Mátrainé) 

Október: 

Kapcsolat felvétele a mogersdorfi egyesülettel. 
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A csata helyszínének meglátogatása, a csata története (Enzsel István)  

Találkozás a mogersdorfi polgármesterrel 

November-január: 

 A klubtagok egyéni gyűjtő- és kutatómunkája a csatáról (levéltárak <Csuk Ferenc,  

Talabér Lászlóné>, adatbázisok, honlapok) 

Kapcsolatfelvétel a török nagykövetséggel (dr. Frank Róza), a törökországi magyar 

nagykövetséggel (Horváth Zsuzsa) 

A csatáról szóló török irodalom összegyűjtése (könyvek, honlapok), könyvtárközi 

kérés elindítása a török nemzeti könyvtárba 

Február:  

 Dr. Tóth Ferenc meghívása 

 Kontakt személyek elérhetősége a kiállítás anyaggyűjtéséhez 

 A kiállítás tematikájának körvonalazása 

 Kapcsolatfelvétel Silvia Dolmanits helytörténeti kutatóval (a mogersdorfi és a  

szentgotthárdi templom restaurálásának összevetése, több ciszter templom szobrainak 

vizsgálata, közös alkotó (a szobrász Schnitzer) feltételezése 

A csatahelyszínek bejárása fotók készítéséhez 

Március: 

 Új fejlemények (a kiállítás időpontja, helyszíne) 

 Feladatkiosztás: Selyemgyári kiállításhoz anyaggyűjtés 

    Csatakiállítás szervezése 

 NKA-pályázat 

  

 

Szentgotthárd, 2014. március 12. 

 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató, klubtag 
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2.  számú melléklet 

 

Szentgotthárd Vasvár 1664 

Háború és béke Zrínyi Miklós korában 

 
Nemzetközi konferencia a szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350. évfordulója alkalmából 

A rendezvény fővédnöke: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

 

Előzetes program 

 

2013. május 15.  

 

Du  

 

érkezés – Mogersdorf megtekintése – vacsora 

 

2013. május 16.  

 

Fodor Pál (Magyar Tudományos Akadémia) : Az Oszmán Birodalom a 17. században 

(L’Empire ottoman au XVIIe siècle) 

 

Jean Bérenger (Université de Paris-Sorbonne): La politique ottomane de Léopold Ier (I. Lipót 

oszmán politikája) 

 

Czigány István (HM Hadtörténeti Intézet): A magyarországi katonaság az 1663/64. évi 

háborúban  

 

Özgür Kolçak (University of Istanbul): The Ottoman Army in Hungary in 1664 (Az oszmán 

hadsereg 1664-ben) 

 

Szünet  

 

Kelenik József (HM Hadtörténeti Intézet) : Harc a folyónál - a szentgotthárdi csata és Zrínyi-

Újvár védelme 1664-ben 

 

Négyesi Lajos (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) : A csatatérkutás újabb eredményei 

(Szentgotthárd, Zrínyi-Újvár) 

 

Pálffy Géza (Magyar Tudományos Akadémia) : Az első magyar tábornok: Zrínyi Miklós és a 

magyar hadügyek 

 

Hausner Gábor (HM Hadtörténeti Intézet): Változó Zrínyi-képeink 

 

Du 

 

Hervé Drévillon (Université Panthéon-Sorbonne) : La question religieuse dans l'armée 

française du milieu du XVIIe siècle (A felekezeti kérdés a francia hadseregben a XVII. század 

közepén) 

 

Pascal Arnoux (Université Panthéon-Sorbonne) : Annoncer la mort après la bataille : le 
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témoignage d'un proche en milieu nobiliaire (A halál bejelentése a csata után : egy közeli 

ismerős tanúsága nemesi környezetben) 

 

Harai Dénes (Université Panthéon-Sorbonne) : A szentgotthárdi ütközet Charles Le Maistre    

útleírásában (La bataille de Saint Gotthard dans le récit de voyage de Charles Le Maistre) 

 

Tóth Ferenc (Magyar Tudományos Akadémia) : Lotaringiai Károly a szentgotthárdi csatában 

(Charles de Lorraine dans la bataille de Saint Gotthard) 

 

Jean Garapon (Université de Nantes) : Les mémoires du comte Coligny-Saligny (Coligny-

Saligny gróf visszaemlékezései) 

 

Yann Lignereux (Université de Nantes) : Pour Dieu et pour le Roi. Le régiment Carignan, les 

Turcs et les Indiens (Istenért és a királyért. A Carignan-ezred, a törökök és az indiánok) 

 

Etényi Nóra (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) : Ratio belli vagy ratio status? Az 1664-es 

magyarországi események a német sajtóban 

 

Fazekas István (Bécsi Magyar Levéltári Delegáció): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke 

forrásai az Osztrák állami levéltárban 

 

Sudár Balázs (Magyar Tudományos Akadémia) : A szentgotthárdi csata és a vasvári béke 

oszmán forrásai  

 

2013. május 17.  

 

Vasvár 

 

Jean-Pierre Bois (Université de Nantes) : L’idée de la paix en Europe au XVIIe siècle (A béke 

eszméje  

 

Lucien Bély (Université de Paris-Sorbonne) : L’art de faire la paix en Europe dans la seconde 

moitié du XVIIe siècle (A békekötés művészete Európában a XVII. század mások felében) 

 

R. Várkonyi Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia) : A vasvári béke jelentősége a magyar 

történelemben 

 

Papp Sándor (Szegedi Tudományegyetem) : Oszmán-Habsburg diplomáciai lépések a béke 

megteremtésére (1662-1664) 

 

Philip Mansel (Society for Court Studies) : Friend or Foe? The Ottoman Empire and the 

Powers of Europe, from Mehmed II to Ataturk  (Barát vagy ellenség ? Az Oszmán Birodalom 

és az európai hatalmak II. Mohamedtől Atatürkig) 

 

Zágorhidi Czigány Balázs (Vasvári Múzeum) : Az 1664-es hadjárat hatásai a földrajzi 

környezetre 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 
 

Tárgy: Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Bevezetés 
A városi közterületek fenntartásához tartozik az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában 

lévő parkok (kertek) fenntartási feladatainak, a köztisztasági (közterület-tisztítási, közterületi 

hulladékkezelési-, hó-eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési) feladatoknak, illetve az utak, 

kerékpárutak, járdák fenntartásával és felújításával kapcsolatos feladatoknak az ellátása. A 

utak, kerékpárutak és a járdák felújításával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület az 

elmúlt ülésen áttekintette, ezért jelen előterjesztésben ezzel nem kívánunk foglalkozni. 

Az önkormányzatnak jelenleg a 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi  Kft.-vel 

vannak megállapodásai a parkfenntartási és a közterületek tisztítási feladatainak ellátására. 

Egyéb ezzel kapcsolatos fejlesztésekkel, egyéb fenntartási feladatokat (pl.: kátyúzás) pedig 

eseti megbízások, szerződések útján a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembe 

vételével tudjuk elvégeztetni.  

A térségben a közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása az önkormányzatok 

többségénél saját tulajdonú vállalat közreműködésével történik. Továbbá jelenleg a 

kiszervezés, s majd visszaszervezés (outsource-insource) folyamat figyelhető meg ebben a 

szektorban. 

Szentgotthárd közterületeinek megfelelő gondozása, fejlesztése különösen fontos feladat. Az 

itt élők is naponta szembesülnek a jól gondozott, karbantartott közterületek pozitív 

élményével és naponta bosszankodnak, ha a gondozás illetve karbantartás elmaradása 

nehézségeket okoz nekik. A településre érkezők pedig közterületeink állapotából kiindulva 

meghatározó következtetéseket vonnak le a település egészére vonatkozóan. 

Ebben az előterjesztésben az előterjesztés tárgya szerint a közterületek gondozásáról, 

fejlesztéséről kívánunk egy olyan stratégiát kidolgozni, amely programjainak legfőbb 

célkitűzése az önkormányzati közterület-fenntartási (zöldterület-fenntartási, köztisztasági 

(közterült-tisztítási, közterületi hulladékkezelési), hó-eltakarítási és sikosság-mentesítési) 

feladatok ellátási színvonalának, illetve a közterületek fejlesztésének, valamint a közterületi 

rend javítása. 
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2. Közterület fenntartási-, fejlesztési stratégia: 
 

2.1. Közparkok (kertek) fenntartása, fejlesztése: 

 

A zöldterületek a testi, lelki felüdülést szolgáló „rekreációs intézmények‖. A pihenőparki 

funkciókon túl ezek a területek biztosítanak helyet a közhasználatú játszóterek és sporttal 

kapcsolatos tevékenységek számára is. Az önkormányzat kezelésében lévő közparkok 

együttes nagysága több mint 9,50 ha. Az elmúlt másfél évtized legfontosabb zöldterületekkel 

(parkokkal) kapcsolatos fejlesztései: Várkert fejlesztése (Barokk kert kialakítása), 1956-os 

emlékerdő kialakítása, Szabadság téri Liget fejlesztése. Játszótér fejlesztésekkel kapcsolatban: 

Várkerti játszótér kialakítása (két ütemben), Máriaújfalui játszótér kialakítása, Pável Á. ltp.-i 

játszótér kialakítása, Szabadság téri Ligetben játszótér kialakítás, Rábakethely, Radnóti úti 

játszótér felújítása (idei fejlesztés) 

Célkitűzés:  
A közparkok, közterek és lakótelepi zöldfelületek vonzó, magas színvonalon történő 

fenntartása, biztonságos közösségi terekké történő fejlesztése. A közparkok funkcióinak, 

berendezéseinek korszerű, az igényekhez igazodó kialakítása. A felújítások, fejlesztések során 

az egyes zöldterületek egyedi identitást biztosító arculatának kialakítása.  

Program:  

 Kiemelt jelenősséggel bír a megfelelő színvonalú parkfenntartás. A fenntartás 
szakszerűségétől függ az is, hogy a kialakított zöldfelületek szerepüket és funkcióikat 

hogyan képesek kiteljesíteni és minél tovább megtartani. A fenntartás 

szakszerűségétől függ az is, hogy a kialakított zöldfelületek szerepüket és funkcióikat 

hogyan képesek kiteljesíteni és minél tovább megtartani. A feladatok ellátásával 

megbízott szervezetnél a humán erőforrás (pl.: kertész alkalmazása), illetve a technikai 

eszközök fejlesztése elengedhetetlen egy megfelelő színvonalú fenntartási feladat 

ellátás érdekében.  

 A rendszeres parkgondozási munkákon túl szükségessé válhat a megújítás- az 

elöregedett növények és az elhasználódott parki elemek cseréje, a burkolt felületek 

állagjavítása - és a fejlesztés is. Szinte valamennyi parkunkra ráfér az elöregedett 

növények megújítása, elhasználódott parki elemek cseréje, burkolt felületek 

állagjavítása. Várkerti park felújításának, fejlesztésének folytatása burkolt sétányok 

(kerékpárutak) kialakításával, angolkerti rész felújításával, közvilágítás létesítésével. 

Az ehhez szükséges forrásokat folyamatosan tervezni kell az önkormányzat éves 

költségvetésében. 

 Játszótér felújítási, szabványosítási program folytatása. A felújított, illetve új 
játszótereken a felülvizsgálatokat folyamatosan el kell végeztetni, a játszótéri 

eszközök folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról gondoskodni kell. 

Idén a rábakethelyi városrészen lévő Radnóti úti játszótér fog megújulni. A játszóterek 

felújítását, szabványosítását folytatni kell elsősorban a városrészeken lévő 

játszótereken. (pl.: városközpontban az OTP mögött is elbontásra került egy már nem 

szabványos játszótér) 

 

 

2.2.Zöldfolyosó, zöldsétány és fasorok fenntartása, fejlesztése: 

A Rába és a Lapincs vonala a városban zöldterületi folyosóként funkcionálhatnának, de 

jelenleg alulhasznosítottak. Mindkét terület fejlesztésére van szükség, hogy vonzó szabadidős 

és rekreációs területté váljanak illetve, hogy be tudják tölteni ezt az említett funkciójukat.  

A közterületi fasorok fenntartási módszerei, a fenntartás rendszeressége és színvonala nem 

egységes. A fenntartást, felújítást, telepítést nehezíti, hogy nem rendelkezünk fakataszterrel. A 
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fasorok összetétele átlagos és vegyes képet mutat. Az elmúlt időszak ezzel kapcsolatos 

fejlesztései 1956-os emlékerdő kialakítása, Rába gát felújítás, Kossuth L. utcai fasor cseréje, 

Baba sétány kialakítása a volt Felső mező Zsida patak melletti önkormányzati területén 

(folyamatban), közterületi fák egy részének műszeres felülviszgálata, egyúttal fakataszter 

kialakítása 

Célkitűzés:  
Rába – Lapincs városközponti partszakasz fejlesztése, közhasználatú zöldfolyosók 

kialakítása. A közterületi fák teljes kataszterének elkészítése, a cserékre, hiányokra ütemezett 

telepítés, illetve pótlás.  

Program: 

- Teljes körű faktaszter kialakítása, a műszeres felülvizsgálatok folytatása 

balesetveszélyes, túlkoros egyedeknél.  

- Elöregedett, felújításra szoruló fasorok, illetve hiányok (utcafásítások) ütemezett 

cseréje, pótlása (Kossuth L. utca, Széll K. tér, Mártírok út stb.), 

- Rába – Lapincs városközponti partszakasz fejlesztésére programterv kidolgozása. 

- Út –fejlesztések, -felújítások során a zöldterület fejlesztési szempontok figyelembe 

vétele. 

 

 

2.3.Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése: 

Az önkormányzat feladatai közé tartozik a saját tulajdonában lévő intézmények udvarán lévő 

zöldterületek fenntartása. Ide tartoznak az oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

kulturális intézmények. Ezek is jelentős nagyságú zöldterületek, sok fával és játszószerrel 

illetve sportpályákkal. 

Célkitűzés:  
A városi intézmények önkormányzati fenntartású udvarainak felújítása, fejlesztés az 

oktatáshoz, neveléshez, játékhoz szükséges, kreativitást serkentő terek és eszközök 

kialakítása. Az intézmény udvarok közösségi hasznosításának elősegítése. 

Program: 

 Itt is kiemelt jelenősséggel bír a megfelelő színvonalú parkfenntartás.  

 A rendszeres parkgondozási munkákon túl szükségessé válhat a megújítás- az 

elöregedett növények és az elhasználódott parki elemek cseréje, a burkolt felületek 

állagjavítása - és a fejlesztés is.  

 Fontos az intézmények területén lévő játszóterek folyamatos felülvizsgálata 
karbantartása, szükség szerinti felújítása.  

 Intézményi udvarok fejújítása, fejlesztése.  
 

 

2.4.Környezetgazdálkodási program: 

A közterületek fejlesztése mellett a közterületek jó állapotának őrzése, színvonalas fenntartása 

is fontos feladat. Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő zöldterületek 

fenntartását, kezelését az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi 

Kft. végzi az önkormányzattal kötött megállapodások alapján. A SZET Szentgotthárdi Kft. 

feladata a zöldterületek fenntartásán kívül a közterületeken a köztisztasági feladatok ellátása 

is. A köztisztaság állapota is alapvetően meghatározza a közterületeink minőségét. A lakosság 

és az önkormányzat növekvő igényei, a klímaváltozás, valamint a rendelkezésre álló 

korlátozott források miatt a feladatok ellátása folyamatos egyeztetést és egyre növekvő 

erőforrásokat igényel.  

Célkitűzés:  
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Az önkormányzati zöldterület-fenntartási, illetve köztisztasági feladatok ellátási 

színvonalának, valamint a közterületi rend javítása. 

Program: 

 A közterület fenntartási (parkfenntartás, közterület-tisztítás, hó-eltakarítás, 

síkosságmentesítés) feladatok ellátásával megbízott szervezetnél a humán erőforrás 

(pl.: kertész alkalmazása), illetve a technikai eszközök fejlesztése elengedhetetlen egy 

megfelelő színvonalú fenntartási feladat ellátás érdekében. 

 A jelenlegi közterület-tisztítási megállapodást szét kell választani a köztisztasági 
feladatok, illetve hóeltakarítási - sikosságmentesítési feladatok ellátására.  

 Közterületi szelektív hulladék-gyűjtő szigetek lakossági igényekhez igazítása. A 
szigetek illegális hulladéklerakokká alakulásának megelőzése (pl.: a házhoz menő 

szelektív gyűjtési program fejlesztésével az üveghulladékok házhoz menő gyűjtésének 

megszervezésével);  

 Civil szervezetekkel történő együttműködések erősítése (közterületi hulladékkezelés, 
parkfenntartás, kulturált ebtartás); 

 A folyamatos közterületi rongálások megelőzése érdekében közterületi térfigyelő-

rendszer kialakítása, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatos hatékonyabb fellépést 

szorgalmazni kell. 

 

 

2.5.Kommunikációs és partnerségi program: 

Az önkormányzati közterület-fenntartás, fejlesztés, köztisztasági feladatok ellátása a lakosság 

széles rétegét érintő közügy. Az önkormányzat és feladatok ellátásával megbízott SZET 

Szentgotthárdi Kft. csak az érintett lakosság, civil- és gazdasági szervezetek bevonásával 

képes az ezen a területen megfogalmazott célokat elérni. Ennek a programnak kettős célja van 

egyrészt a lakosság jobb tájékoztatása a közterületek állapotával, fejlesztési elképzelésekkel 

kapcsolatban, másrészt a közösség igényeinek, elvárásainak figyelembevétele, együttműködés 

a megvalósítás és a fenntartás során. 

Célkitűzés:  

A közterületek állapotára, a fejlesztési tervekre, azok megvalósulására vonatkozó adatok 

közzététele. A közterületi stratégia megvalósulásának monitorozása, a sikerek és a 

nehézségek bemutatása. Az önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek közötti 

együttműködés erősítése a zöldfelületek fejlesztése és fenntartása terén. 

Program: 

 A közterületek állapotával, fejlesztésével kapcsolatos információk elérhetőségének 
biztosítása a helyi médiában; 

 Információáramlás kétirányúvá tétele; 

 Közösségi kert program folytatása, jelenleg hasznosítatlan ingatlanok  területén 
közösségi kertek kialakítása civil szervezetekkel együttműködésben; 

 Önkéntes munka program, amellyel lehetőséget kellene biztosítani a környezetükért 

felelősséget érző cégek, közösségek részére a közterületeken végzett önkéntes munkák 

ellátására 

 

2.6. Szabályozói program: 

A környezetgazdálkodás szervezeti, illetve jogi struktúrája alapvetően befolyásolja a 

környezetünk, a közterületeink minőségét is. A célkitűzések meghatározása után szükséges 

áttekinteni a jelenlegi szabályozói környezet kedvező és kedvezőtlen adottságait, majd 

meghatározni azokat a tennivalókat, melyek jobban működő szabályozási mechanizmus 

kialakításában segíthetnek. 

Célkitűzés:  
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A zöldfelületek, zöldhálózat állapotát befolyásoló jogi, igazgatási környezet áttekintése, a 

feltárt problémák, hiányosságok megszüntetése, újszerű, hatékony mechanizmusok 

bevezetése. 

Program: 

 A közterületek kapcsolatos szerződések, helyi rendeletek fenti stratégiai céloknak 

megfelelő felülvizsgálata; 

 Infrastruktúrális fejlesztéseknél a fenti stratégiai célok figyelembevétele már a 
tervezéseknél (pl.: útfelújításokkal egyidejűleg zöldterület rendezése (fasorok cseréje, 

utcafásítások stb.). 
 
 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a város egész területét átfogó, a közterületek 

gondozásával kapcsolatos fentiekben felvázolt stratégia elfogadását. 

 

Határozati javaslat  

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterületek 

gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása című előterjesztést 

megismerte, az Előterjesztés 2. pontjában felvázolt Közterület fenntartási-, 

fejlesztési stratégiát elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető 

                                                                                                      

Ellenjegyzés: 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 

Tárgy: Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon –a szakma képviselőinek 

bevonásával, idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a 

turizmus- marketing-idegenforgalom körében – a TDM-el együttműködve. Beszámoló 

Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program 

végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve alapján készült ez az előterjesztés, amelynek 

összeállításához kikértük a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM), a 

Gotthárd-Therm Kft. és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület észrevételeit / kiegészítéseit is. 

 

 

 

I. AZ IDEGENFORGALOM HELYZETE SZENTGOTTHÁRDON 

– A SZAKMA KÉPVISELŐINEK BEVONÁSÁVAL, 

IDEGENFORGALMI ADÓZÁS TAPASZTALATAI. 
 

 

IDEGENFORGALMI ADÓZÁS TAPASZTALATAI 

 
 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Éves idegenforgalmi adó bevétel        EFt                                          16 316 20 806 4 995 7 038 

Adóköteles vendégéjszakák száma      db                                36 043 41 265 * 18 221 

Az adó mértéke  410,-

Ft/Fő/Nap 

430,- 

Ft/Fő/Nap 

 4%** 399,- 

Ft/Fő/Nap 

Adózók száma                                      db 29 32 31 32 

*2012. évben az idegenforgalmi adó alapja a nettó árbevétel volt, ezért nincs adat az adóköteles 

vendégéjszakák számáról   
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**Az adó mértéke a szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen megfizetendő 

ellenérték 4 % -a 

 

2011. évben 4,87%-os adómérték emelés mellett az eltöltött vendégéjszakák száma 14,49%-

kal emelkedett az előző évi bevételhez képest. 

 

2012-ben az éves idegenforgalmi adóbevétel jelentős mértékben (76 %-kal) csökkent az előző 

évhez képest. Ennek a rendkívüli mértékű bevétel csökkenésének egyik oka az adómérték 

Képviselő-testület általi megállapításának módja volt: az idegenforgalmi adó alapja a nettó 

szállásdíj 4 %-a volt 2012-ben, ennek következtében szinte felére csökkent az IFA bevétel. Az 

adóköteles vendégéjszakák számának meghatározására  ez az adómérték nem alkalmas. A 

bevétel csökkenésének másik oka a West Union Invest Kft. által üzemeltetett Gotth’Art Hotel  

jelentős IFA tartozása. 2012-ben 9.652 EFt IFA tartozást halmozott fel a Kft, számláját 

inkasszóval többször terheltük, de csak minimális eredményt értünk el. 

 

2013-ban az IFA bevétel az előző évi bevételhez képest emelkedést mutat, miután újból az 

eltöltött vendégéjszakák száma lett az adó alapja. Az adóköteles vendégéjszakák számának 

csökkenését az okozza, hogy a Gotth’Art Hotel 2013. áprilisától nem üzemel. (Ez jelentős 

bevételkiesést  okozott a Fürdő számára is.) 2013-ban a Gotth’Art Hotel IFA tartozása 3.642 

EFt. 

 

Az adóalanyok számának változása a vizsgált négy évben nem volt számottevő. 

 

 

 

II. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZKEDÉSI TERV  

VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 
 

A 177/2010. számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat évente 2 

alkalommal foglalkozik az idegenforgalmi intézkedési tervben foglaltak megvalósulásával. A 

Képviselő-testület legutóbb 2013. augusztusában tette ezt meg.  

 

A beszámoló elkészítéséhez megkértük a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület és a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület tájékoztatását is, amelyet végül kiegészítettünk a Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységével. Az augusztus óta eltelt fél év eseményei, változásai 

– szereplőkre lebontva - a következők: 

 

 

A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI EGYESÜLET 

 

Az Egyesület elnöke a csatolt tájékoztatást küldte a napirenddel kapcsolatban (lásd: 1. számú 

melléklet). 

 Az Egyesület elsősorban a marketing tevékenységével segítette elő a város 

ismertségének növelését. Képviselte a várost az Utazás Kiállításon, Walldürn város 

rendezvényén, a Radgona-i vásáron és a Főszezon kiállításon is. 

 Az Egyesület részt vett a megyei turizmusfejlesztési stratégia megalkotásának 

folyamatában valamint a Vas Megyei Turisztikai Egyeztető Fórum munkájában, 

amelynek eredménye, hogy megalakult a Vas Megyei Turizmus Szövetség, benne az 

Egyesülettel, mint alapító taggal. 
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 2013. szeptemberében megrendezték az első befektetési konferenciát a HITA 

támogatásával. A külföldi érdeklődés mellett a hazai vállalkozók is részt vettek az 

eseményen. 
 

Az Egyesület elnöke szerint tovább kell dolgozni a városmarketing felépítésén, a 

hagyományos programok mellett pedig újabb, a turisták számára is érdekes programokat 

kellene szervezni. Pozitív fejleményként értékeli, hogy működik a termelői piac, illetve hogy 

mind inkább kikérjük a véleményüket az egyes folyamatokkal kapcsolatban. 

 

„a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló rendszerrel 

ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése”  

 A térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai TDM gyűjtőportál kialakításának költségeit az 

Önkormánzati (Kistérségi) Társulás vállalta fel még 2012. évben és a TDM 

szervezetet bevonva, beszerzési eljárás lefolytatását követően – már 2012. 

szeptemberben szerződést is kötött ennek elvégzésére. Az arculat / logo közös 

meghatározásánál a folyamat elakadt, a TDM vállalta fel az arculat kialakítását – 

aktuálisan sikerült ezzel előbbre jutni és a logó végleges változatát meghatározni. 

PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET: 

 

Bár az Egyesület – a Látogatóközpont működtetésén túl – más turisztikai feladatot nem lát el 

az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az Egyesület által megküldött beszámoló az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Az általuk végzett főbb, kapcsolódó 

tevékenységek: 

 

 Információs központ működtetése, Látogatottság tekintetében a nyári 

szabadságolások időszakában lényegesen megnő az érdeklődők száma, de csak úgy, 

mint az előző években, úgy idén is, a két kiemelkedő nyári hónap után a látogatók 

száma lényegesen visszaesett. Az információs központban továbbra is lehetőség van 

ingyenes kiadványok elérésére, árusítják a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot. 

Megvásárolhatók továbbá ajándéktárgyak és Szülőföld Könyvkiadó által 

megjelentetett könyvek (pl. Szentgotthárd új könyv, a Szentgotthárd és a Rábavidék, 

Az én városom Szentgotthárd, stb.), de a fellelhető kiadványok bővítése, frissítése 

folyamatosan zajlik.  

 Szállásadók folyamatos tájékoztatása a programokról, felhívásokról.  

 Programjaikról széles körben tájékoztatást adnak különböző csatornákon: (saját 

weboldal, közösségi oldalak, egyéb honlapok, plakátok, e-mail, megállító táblák, 

média, stb.) 

 Idegenvezetéseket folyamatos fejlesztik, olyan csoportvezetést is vállalnak, amelyek 

az Őrség megismerésére irányultak. Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítottunk 

a templom külön megtekintésére is. 

 Naprakész adatbázist vezetnek a Szentgotthárdon és térségében fellelhető helyi 

termelőkről és termékekről. Ezek az információk többször fontosak voltak már 

látogatói érdeklődés folyamán és a rendezvények szervezésénél is. 
 

 

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 
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„közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít az 

ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli és időbeli 

harmonizálását is,” 

 

 Mivel idén a szentgotthárdi csata 350. évfordulóját ünnepeljük, a programok 

összehangolására a Hivatal továbbra is működteti a Jubileumi Munkacsoportot. Az 

üléseken elhangzó információkat a Hivatal összegzi és aktualizálja, és mint közös éves 

esemény naptárat, a város honlapján folyamatosan megjeleníti. 

 Az évforduló kapcsán Mogersdorf település képviselőivel folyamatos egyeztetéseket 

tartunk. 
 

„a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 

(utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása, 

túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások kialakítása pl. 

sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása” 

„a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása)” 

 

 A Hivatal sikeres pályázatot nyújtott be „A szentgotthárdi gyermek-kalandpark‖ 

megvalósítására a kethelyi városrészen. A turisztikai vonatkozású pályázat célja 

egy biztonságos, az EU vonatkozó szabványainak megfelelő, több korosztály 

számára megfelelő kikapcsolódást nyújtó játszótér kialakítása, amely hozzájárul 

nem csak a helyi családok, de esetlegesen a kisgyermekes turista csalások társas 

aktív pihenéséhez is. A kivitelezésre várhatóan már 2014. első felében sor kerül.  

 A közterek- és parkok rendben tartása vonatkozásában a Közös Önkormányzati 

Hivatal megállapodást kötött városi parkfenntartásra a SZET Szentgotthárdi Kft-

vel, amelynek része a virágosítás is. A városrészek virágosítására a városrészi 

egyesületekkel kötöttünk támogatási megállapodást. 

 Szintén az intézmény-felújítások kapcsán említhető meg a mozi fejlesztése is, 

amelynek az idegenforgalom fejlesztésére hatása van, hiszen ez is hozzájárul az 

ideérkező vendégek igényeinek kiszolgálásához. 2013. december 08-án 

emlékeztünk meg az építésének 100. évfordulójáról, amely alkalomból a mozi 

felvette a „Csákányi László Filmszínház‖ nevet. Mind a Hivatal által szervezett 

gálaműsor, mind a másnapi szakmai rendezvény nagyon jól sikerült, számos 

országos cikk / tudósítás jelent meg a városról az alkalom kapcsán. Időközben a 

Hivatal elkészítette a mozi előcsarnokának terveit is, amelynek megvalósítása – 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – várhatóan a nyári hónapokban 

lezajlik. Ezzel párhuzamosan megállapodást kötünk az Uránia Filmszínházzal az 

alternatív tartalmak (színházi előadások, koncertek, stb.) vetítésére is, így 2014. 

szeptemberétől már megújult épületben, megújult lehetőségekkel várjuk a nézőket a 

szentgotthárdi moziban. 

 A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata 

keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából 

pályázatot hirdetett az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A pályázatot mi is szeretnénk 

benyújtani és szeretnénk támogatást nyerni legalább a Széll Kálmán téri 

világháborús emlémű felújítására. (A pályázat összeállítása már folyamatban 

van.) 
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 Kiemelt turisztikai látványosság lehet az a fából készítendő kilátó, amelyet a 

Hársas-tó felett, az Erdészeti Igazgatósággal együttműködve szeretnénk a 

közeljövőben megvalósítani, szintén egy pályázati kiírásnak köszönhetően. (Az 

előkészítő tárgyalások már folynak.) 

 Szintén turisztikai fejlesztés a Hársas tónál, a strand közelében épülő, 40 m2 

alapterületű fedett esőbeálló és az a tájbaillő, 20 m2 alapterületű faépítmény is, 

amely a büfé üzemeltetésére lesz alkalmas. Terveink szerint ezen fejlesztések már 

2014. első félévében megvalósulhatnak, ezzel is javítva a tóhoz látogatók 

lehetőségeit.  

 Már javában folyik a várkerti parkolók tervezése, amelynek megvalósítása 

jelentősen javítani fogja a városunkba érkezők parkolási lehetőségeit. A kialakításra 

várhatóan már 2014. júniusában sor kerülhet. 

 Szót kell ejtenünk a közeljövőben megvalósuló, előkészítés alatt álló műfüves 

labdarúgó pálya megépítéséről és a tekepálya felújításáról is, amely fejlesztések 

tovább szélesítik a helyben elérhető, az idegenforgalomhoz is jelentősen 

kapcsolódó, szabadidős sport-tevékenységek körét. 

 A városi térfigyelő kamera-rendszer kiépítése és működtetése hozzájárulhat nem 

csak a városlakók, de értelemszerűen a hozzánk érkező turisták közbiztonságának 

javításához is. 

 A tavalyi évben fel nem használt idegenforgalmi alap pedig lehetőséget biztosít a 

belvárosi wi-fi hálózat kiépítésére és a készülő térségi turisztikai honlap telefonos 

aplikációjára is. A wi-fi szolgáltatással közvetlenül meg tudjuk szólítani a 

turistákat, olyan időpontokban – napi 24 órában -  és olyan helyeken is, amire eddig 

nem volt lehetőség. A szolgáltatás keretében a városközpontban lehet majd 

ingyenes, de korlátozott interneteléréshez jutni és ennek segítségével főképp 

turisztikai, idegenforgalmi és egyéb (köz)szolgáltatások információjához hozzáférni 

(pl. programok, szállások, vendéglátóhelyek, akciók, más hasznos információk). A 

csatlakozás során a készülő turisztikai honlap jelenik meg nyitólapként, rajta az 

aktuális helyi programokkal, látnivalókkal, nyitvatartási időkkel, stb. A hálózat 

kiépítésére várhatóan még 2014. első félévében sor kerül. 
 

„egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és megvalósítása”  

 

 A Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével a Szentgotthárdi 

Horgászegyesület nyújtott be pályázatot a szentgotthárdi Hársas-tó környéki 

túraútvonal fejlesztése. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért még az 

idén információs táblákat és fedett padokat helyezünk ki a Mária zarándokút 

szentgotthárdi szakaszán. A táblák olyan tájékoztatást nyújtanak majd, hogy mi 

milyen távolságban található, hol lehet letérni a kijelölt útról és eljutni a település 

egyes részeibe, mi az, ami mellett éppen most halad el az út (Parkerdő, Hársas-tó, 

Rábakethelyi templom, Brenner Kápolna, Barokk templom), ezekről rövid 

ismertetőt olvashatnak majd a turisták. A túra útvonal mentén fedett padokat is 

elhelyezünk. 

 Az Önkormányzat jóváhagyó tudomásul vételével alakult ki a Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd köreműködésével a Mária 

zarándokút teljes felfestése (kijelölése) az osztrák – magyar határról 

Szentgotthárd központján keresztül a Brener kápolna és a Hársas-tó érintésével 

egészen a Himfai parkerdőig ami a vallási turizmus infrastrukturáját jelentős 
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részben megalapozza. Ugyancsak e folyamat részként került sor a Mária Kapu 

elhelyezésére a Barokk templom előtti járdán. 

 A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatára sikeres pályázatot állított össze a 

Hivatal, a pályázati támogatásból a kolostorépület előtt helyezünk el egy 

Szentgotthárd történetében jelentős szerepet játszó ciszter apátról készülő 

faszobrot: többszáz éves tölgyfa rönkből, műkő talapzaton. A várost alapító 

ciszterci rend vezetőjét ábrázolja majd, egyik kezében kulccsal, a másik kezében 

pedig pásztorbottal, a lába előtt az apátság épületének makettjével. Az átadásra 

2014. május 05-én, Gotthárd napján kerül sor. 
 

„a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása” 

„információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy túraútvonalakat 

is magában foglaló térkép kihelyezése a városban,” 

„egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, információs 

térképpel ellátott kiadványok készítése,” 

 

 Korábbi beszámolókban is már említettük, hogy Vasvárral közösen nyújtunk be 

pályázatot a szentgotthárdi csata 350. évfordulójának méltó megünneplése kapcsán 

– térségi LEADER pályázat. A pályázat összeállítása a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület és a Weöres Sándor 

Színház bevonásával történt, a benyújtást számos megbeszélés / egyeztetés előzte 

meg júliusban. A pályázatot végül 2013. novemberében – finanszírozhatósági 

szempontokra tekintettel - a TDM neve alatt nyújtottuk be. A támogatásból – 

többek között - a Történelmi Napokhoz kapcsolódó interaktív honlap elkészítését, 

több állomásból álló hadiösvény kialakítását, nemzetközi tudományos konferencia 

szervezését, a helyi múzeumban a szentgotthárdi csatáról állandó kiállítás 

megvalósítását és 2014. augusztus 1-3. között egy 3 napos kulturális, sport, 

hagyományőrző, gasztronómiai rendezvénysorozat megszervezését szeretnénk 

megvalósítani.  Ezeken a napokon – a már hagyományosnak mondható programok 

mellett - a korabeli történelmi eseményeket felidézve a kultúra több területén 

csatáznak mai hőseink: többek között élő vitára kerül sor neves történészek 

bevonásával, költői versenyt szervezünk a XVII. századot idézve, a költeményeket 

a Kaláka és Sebő János helyben megzenésíti, illetve koncertet adnak a kicsik és 

nagyok szórakoztatására egyaránt. A „Mesterségek utcájában‖ népművészeti vásár 

elevenedik meg, ahol a rendezvényre látogatók a környékbeli és az érintett 

nemzetek népművészeti értékeit csodálhatják meg, az erre alkalomra készített 

pavilonokban. Az érintett nemzetek ételeiből, valamint korabeli ételekből ‖ Gasztro 

csatát‖ szervezünk a helyi éttermek között, valamint tervezzük a vendég-nemzetek 

kulináris bemutatóját is. A évfordulós rendezvények idejére a St. Gotthard  Spa & 

Wellnes fürdője korabeli „török‖ fürdővé változik. Maradandó értékként a projekt 

keretin belül csatajelenetet ábrázoló táblák kerülnek kihelyezésre a város egyes 

turisztikai pontjain, ahol a jövőben az idelátogatók izgalmas fotót készíthetnek 

magukról a „csatában‖. Természetesen a rendezvényre külön kiadvány is készül 

5000 példányban 37 oldalon, 4 nyelven, térképpel ellátva - a szentgotthárdi csata és 

a térség bemutatásával. Szintén a projekt keretein belül kívánjuk megoldani mind a 
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májusi konferenciára, mind az évfordulós rendezvénysorozatra meghívott nemzetek 

képviselőinek szállásának és étkeztetésének biztosítását. Terveink szerint több száz 

hazai és külföldi turista fog 2014. évben Szentgotthárdra látogatni, ezért a városban 

már meglévő, de felújításra szoruló 7 db tájékoztató és információs tábla felújítását, 

illetve további információs táblák kihelyezését is megcéloztuk a pályázatban, 

akárcsak a rendezvénysorozat helyi és országos/környékbeli országokban történő 

népszerűsítését (marketing).  
A pályázat még mindig elbírálás alatt áll, de a 2014. május 15-17-re tervezett 

nemzetközi tudományos konferenciát a pályázat nyertességétől függetlenül 

megrendezzük. 

 Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!‖ – országos akcióhoz kapcsolódó 

pályázatunk is megvalósult. Szeptember utolsó hétvégéjén - a PKKE 

közreműködésével - az „Őszi Fesztivál‖ keretében több sikeres rendezvény volt a 

városban, így a nemzetközi vasútmodell kiállítás, az őszi forgatag kirakodóvásárral, 

kulturális programokkal.  

 Jelentős felkészülést és szervező munkát igényel a 2014. augusztus 27-29. közötti 

Országos Főépítészi Konferencia megrendezése is, amelynek előkészítése már 

folyamatban van. A rendezvény során az ország főépítészei mellett a szakág állandó 

képviselői is városunkba látogatnak, a résztvevők száma várhatóan 150-250 fő 

között lesz. A „település - természet – ember‖ mottó alatt a környezettudatos, 

önfenntartó, megújuló energiaforrásokkal gazdálkodó települési modell lesz az 

esemény fő témája, benne Szentgotthárd energiaváros bemutatásával. A rendezvény 

megszervezésével kapcsolatban megállapodást kötöttünk az Országos Főépítész 

Kollégiummal, 1.5 millió forintot elkülönítve erre az Önkormányzat 

költségvetésében.  

 Szintén komoly felkészülést igényel az EUROVELO 13 Fesztiválban való 

részvételünk is, amelynek keretében a nemzetközi kerékpáros találkozó 

központja idén Szentgotthárd lesz 2014. augusztus 20-22. között, várhatóan 300 

kerékpárossal 3 napon át. Az előkészítő megbeszélések már zajlanak. 

 Az új Szentgotthárd képeskönyv bemutatójára is az Őszi Fesztivál keretében 

került sor. A turisták és helybeliek számára is érdekes kiadvány a Hivatal 

koordinálásában, a Szülőföld Könyvkiadó kiadásában jelent meg 4 nyelven. 

 Szintén a Hivatal szervezésében készült el 2013. őszén az a várost bemutató 

kisfilm, amely Görög László színművész hangjával mutatja be településünket. A 

film az Önkormányzat honlapján is megtekinthető. 

 A 2014. évi főbb városi rendezvényekről a Hivatal nemrég egy 4 nyelvű, 6 oldalas, 

színes, térképpel is ellátott szórólapot készítetett, amely – az Önkormányzati 

Társulás „Kilátó‖ kiadványa mellett - a legnépszerűbbnek bizonyult az idei 

Utazáskiállításon. A szórólapok a város főbb turisztikai pontjain (Látogatóközpont, 

színház, mozi, múzeum, éttermek, stb.) megtalálhatók lesznek. 

 Megkezdtük a Magyarországi Szlovének Szövetségével közösen egy 

gasztronómiai fesztivál előkészítését a 2013-ban megtartott pirított burgonya 

fesztivál sikerén elindulva egy olyan fesztivál szervezésével, melynek 

középpontjában a környékünkön is sikerrel termeszthető és sokféleképpen 

felhasználható növény, a burgonya áll – annak minden felhasználási formájának 

bemutatásával együtt. Mindez kapcsolható a Zöld Szentgotthárd évente visszatérő 

programjához. 
 

„helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása.” 
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 Önkormányzati fenntartásba kerülése óta a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum egész évben, keddtől-szombatig látogatható. A Hivatal és az 

intézmény a felső emelet átalakítását tűzte ki célul, ehhez azonban még különböző 

külön engedélyek beszerzésére van szükség, amelynek kapcsán Hivatalunk felvette 

a kapcsolatot az Emberi Erőforrások Minisztériummal. A tervek szerint ezen a 

szinten - a tavaly áprilisában avatott „Ciszterek Szentgotthárdon‖ címmel állandó 

kiállítás mellett - helyet kapna a szentgotthárdi csatáról szóló állandó tárlat is, 

amelynek egyik igencsak látványos eleme egy olyan digitális terepasztal lenne, 

amely Magyarországon elsőként itt kerülne bemutatásra. A terepasztal három 

dimenzióban mutatná be a csata eseményeit, interaktív funkciókkal, egyéb extra 

kiegészítő alkalmazásokkal. A megvalósítóval is már zajlanak az egyeztetések, a 

megvalósításhoz pedig NKA pályázatot tervezünk benyújtani.  

 A Önkormányzat által helytörténeti pályázatok kiírására is sor került –  immáron 

harmadízben. 

 

 

 

 

 

 

III. TÉRSÉGI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA A TURIZMUS-
MARKETING-IDEGENFORGALOM KÖRÉBEN – A TDM-EL 

EGYÜTTMŰKÖDVE. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata lassan 10 éve, 2005-ben fogadta el a „Szentgotthárd 

Város idegenforgalom fejlesztési koncepciója és stratégiai programja‖ dokumentumot. A 

program elemeinek egy része megvalósult, más részei már nem aktuálisak – gyakorlatilag egy 

új koncepcióra lenne szükség. A koncepció helyett a koncepció alapján megfogalmazott, a 

gyakorlat nyelvére lefordított és 2 éve aktualizált cselekvési terv az irányadó jelenleg, 

kevesebb általános és több konkrét, gyakorlati teendővel. Meglátásunk szerint ez a 2012. 

évben elfogadott cselekvési terv továbbra is alkalmazható és alkalmazandó, a 2015-2016. 

évekre vonatkozó cselekvési tervet pedig már az új Képviselő-testület megalakulását 

követően célszerű elfogadni.   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat aktuális, 2012-2014. évekre vonatkozó idegenforgalmi intézkedési tervét 

csatoljuk a beszámolóhoz (3. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Intézkedési 

Terv 2012-2014. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja / 

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

……………………………. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. március …. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 7. 

Tel/Fax: 94/554-106 

e-mail: muvhaz@sztgnet.hu 

 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013 augusztusa óta az alábbi idegenforgalmi 

tevékenységet végezte. 

 

A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ április 1. és szeptember 30. 

között hétfőtől-péntekig 9:00 – 16:30; szombaton 9:00 – 14:00-ig, valamint rendezvények 

napjain azok időtartama alatt áll az érdeklődők rendelkezésére. Téli nyitva tartás: október 1. 

és március 31. között hétfő - péntek: 9:00 – 16:30-ig, illetve rendezvények napjain azok 

időtartama alatt. 

 

mailto:muvhaz@sztgnet.hu
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Látogatottság tekintetében látható, hogy a nyári szabadságolások időszakában lényegesen 

megnő az érdeklődők száma, ami a Történelmi Napoknak és az augusztus 20-i ünnepnapnak 

is köszönhető.  

Általánosságban elmondható, hogy csak úgy, mint az előző években, úgy idén is, a két 

kiemelkedő nyári hónap után a látogatók száma lényegesen visszaesett. 

 

 

Hónap EGYÉNI LÁTOGATÓK CSOPORTOS LÁTOGATÓK 

  belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb 

Augusztus 123 40 8 5 0 10 1 (20) 0 0 0 0 0 

Szeptember 61 36 8 1 1 8 0 0 0 0 0 0 

Október 51 17 1 0 0 0 0 0 1 (40) 0 0 0 

November 8 13 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

December 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN: 247 107 21 5 1 19 1 (20) 0 1 (40) 0 0 0 

 

Egyéni látogatók  

2013.08- 2013.12 

Csoportos látogatók  

2013.08- 2013.12 

400 fő  2 csoport – 60 fő 

 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

Az egyesület honlapját napi szinten frissítettük, folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket 

programjainkról, térséghez kapcsolódó látnivalókról. 

 

A szállásadókat heti szinten tájékoztattuk a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a város 

programjairól, eseményeiről, idegenforgalmi felhívásokról. Folyamatosan frissítettük 

ingyenes kiadványainkat, mellyel színesebbé tettük információs anyagainkat az idelátogatók 

számára. 

 

Nagy szerepet fordítottunk az egyes programok szélesebb körben való megismertetésére – 

közösségi oldalak ( facebook ) használata, a Magyar Turizmus Zrt. honlapján (itthon.hu) való 

megjelenés, programturizmus.hu-n való megjelenés stb.), melyek segítségével országos 

szinten is megismertethetjük rendezvényeinket. 

 

A Szentgotthárdi és az Őrségi Kistérségben található kézművesek, helyi termelők listáját 

folyamatosan frissítjük. Ezek az információk többször fontosak voltak már látogatói 

érdeklődés folyamán és a rendezvények szervezésénél is. 

 

Az információs központban továbbra is lehetőség van ingyenes kiadványok elérésére, 

valamint árusítjuk a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot. Megvásárolhatók továbbá 

ajándéktárgyak és Szülőföld Könyvkiadó által megjelentetett könyvek (pl. Szentgotthárd új 
könyv, a Szentgotthárd és a Rábavidék, Az én városom Szentgotthárd, stb) 
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A betérő turistákat továbbra is széles körű információval láttuk el. Az időszak folyamán 2 

csoportnak szerveztünk szentgotthárdi és őrségi látogatást. Az érdeklődők számára 

lehetőséget biztosítottunk a templom külön megtekintésére is. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. március 14. 

 

 

 

 

       Kiss Éva 

         elnök 
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I. BEVEZETÉS 
 

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges 

teendőket mutatja be 2014. december végéig bezárólag.  

 

Az idegenforgalom alapjainak lerakása nagyobb részt megtörtént. A jövőben elérendő cél 

továbbra is a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a turisztikai szezon 

széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben 

levő „még érintetlen természet‖ adta lehetőségek kihasználásával.  

 

Ehhez fejleszteni szükséges a turisztikai projektek összehangolt kínálatát, minőségét, a 

marketing tevékenységünket továbbá biztosítani szükséges a megvalósításukhoz szükséges 

humán/pénzügyi erőforrásokat. Az Intézkedési Terv a megvalósítandó cél érdekében 3 fő 

intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket. 

 

 

 

II. CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

 

1.) A KOMPLEXITÁS MEGTEREMTÉSE 

 

 

1.1. TERÜLETI (FÖLDRAJZI) SZINTEN: 
 

Szentgotthárd város és kistérsége illetve az őriszentpéteri kistérség, azon belül is leginkább az 

őrségi maghoz tartozó nyugati települések földrajzilag egy területet alkotnak, nemcsak a 

köztudatban, hanem hasonló adottságai szempontjából is, de a legjelentősebb összekötő 

kapocs az Őrségi Nemzeti Park. Ezt a két kistérséget választják a vendégek utazási 

célterületként, hiszen itt találja meg azoknak a vonzerőknek az összességét, amelyek  

kiegészítik egymást.  A térségek szállásadói közösen tudják a szállásigényeket kielégíteni, 

főleg nagyobb rendezvények idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot 

kívánja meg. Rossz idő esetén a szentgotthárdi élményfürdő, a barokk épületegyüttesek, a 

környék vallási emlékhelyei kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai 

ajánlatokat. 

 

Az Őrség nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, kiváló „hívó szó‖, ezért rendkívül fontos a 

velük való együttműködés, a tájegység vonzerejének kihasználása. Az együttműködés során 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kölcsönös előnyök szerzése mellett Szentgotthárd és 

környékének, a „Vendvidéknek‖ az idegenforgalma is beívódjon a köztudatba, illetve egy 

folyamat részeként hasonló ismertségi szintet érjen el, mint az Őrség. Szentgotthárdnak azt 

kell elérnie, hogy ne másodlagos, vagy harmadlagos, alternatív célpont legyen, hanem 

elsődleges. 

 

A Hármashatár városaként és egyébként is, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 

szükségesnek látszik, hogy – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - a külföld felé is 

nyisson a térség. Ismerté és piacképessé kell magunkat tenni más országokban is. 

 

 

FELADAT:  
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 A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve 

mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az 

Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása 

illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van 

szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe 

kell integrálni. A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés 

feltételrendszerének és csatornáinak kiépítése. 

 Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy 

Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá 

váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző 

specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi 

turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.) 

 Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképessé kell tenni külföldön is -> a 

külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozása és 

végrehajtása. 
 

1.2. A HELYI SZEREPLŐK SZINTJÉN: 
 

A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e valósítani az egyes termékek 

fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert 

működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. Bár 

történtek előrelépések ezen a téren, továbbra is hiányzik a „gazda‖ az idegenforgalom 

területén Szentgotthárdon! Még az önkormányzat szintjén, a Polgármesteri Hivatalban sincsen 

idegenforgalmi referens – a témával az adott szituációtól függően foglalkoznak ügyintézők. 

Kellene ezen a téren is előre lépni Jelenleg nincs egy olyan szervezet a városunkban / a 

térségben, amely hivatalosan is összefogná ezt a területet és elégséges irányítói, koordinálói 

jogosítványokkal lenne felruházva. Több értékes, vendégcsalogató attrakció van a városban, 

azonban az összehangolásuk, az egységes megjelenés továbbra sem megoldott. A helyi 

szereplők programkínálatának időbeli és „műfaji‖ összehangolása pedig elengedhetetlen: cél 

kell legyen, hogy az egyes helyszínek kínálata, a rendezvények  ne versenytársak legyenek, 

hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az idelátogatóknak változatos programokat. 

 

Fontos befolyásoló tényező a helyiek viszonya a turizmushoz és a turistákhoz, hiszen a 

vendégszeretetnek központi és kommunikált tulajdonságnak / értéknek kell lenni. Fórumot és 

csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak és természetesen 

az ötleteknek is. 

 

FELADAT: 

 valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció 

menedzsment) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megteremtése, 

ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordináció és 

információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között. 

 a lakosság, beleértve az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 

„vendégbarát” szemléletformálása. 

 

 

 

2.) KÍNÁLAT- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 

 

A nálunk meglévő, érintetlen, háborítatlan természet adottságainál nincs is jobb termék, 

önmagában ez persze nem elég: a környéken termelt ökotermékeket fogyasztva aktív 
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mozgással, vagy a termálpark szolgáltatásait igénybe véve a civilizáció kellemetlen 

hatásainak kizárásával együtt kell kínálni ezt. Az elmúlt években több pozitív változás is 

történt ezen a téren, azonban még mindig rengeteg a tennivaló: a szolgáltatások körének 

bővítése, azok egymásra épülésének megteremtése, a hiányosságok fokozatos felszámolása 

illetve a szolgáltatásokhoz / termékekhez való hozzájutás / infrastruktúra feltételrendszerének 

javítása továbbra is fontos feladat. Mindezekkel párhuzamosan folyamatos figyelmet kell 

fordítani a város vonzóvá tételére - úgy általában, ennek során az intézmények / középületek / 

közterek- és parkok felújítására, rendben tartására illetve nem mellékesen a helyi 

közbiztonság fokozására. 

 

Térségünk egyik nagy lehetősége az un. „ökoturizmus‖ továbbfejlesztése. A térség 

adottságaira alapozva ez lehet pl. gyümölcs, gomba, tökmag feldolgozása. Ezen termékek 

előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások bevonása, 

ösztönzése. A jellegzetes tájtermékeinkre koncentrálva kell megjelenni a piacon, általa pedig 

egy olyan védjegyet létrehozni, amely alkalmas e tájtermék megjelölésére és garantálja a 

minőségét. Meg kell találni azokat a terméket, amelyet akár kizárólag ez a térség kínál  

jellemzően (pl: dödölle, gomba), amelyekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programokat/ 

fesztivált lehetne felfűzni. Nem mellesleg a főbb, helyi turisztikai szereplőknek is igénye van 

a megfelelő mennyiségben (és minőségben) előállított ökotermékekre.  

 

Az aktív turizmus további fejlesztése is a következő időszak feladatai között kell szerepeljen:  

 a vízi-turizmus fejlesztése érdekében a Rába komplex turisztikai hasznosítása már 

folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs 

tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és 

infrastrukturális lehetőséget kell tovább fejleszteni. A térség vadban, halban gazdag, 

kitűnő feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához is.  

 a kerékpáros turizmusra a térség jó lehetőségeket nyújt, bár jelenleg nincs megfelelő 

összefüggő kerékpárút hálózat -> a kerékpárutak építésén túl a kapcsolódó 

infrastruktúra (kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások) fejlesztése is szükséges. 

 a bakancsos turizmusra, azaz a természetjárásra szintén valamennyi település 

környezetében jó lehetőség van. Elsősorban a túraútvonalak megtervezése, 

kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi 

megjelentetéssel együtt. 

 lovas turizmussal is egyre több vállalkozó foglalkozik, de szintén nagyon komoly 

előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Lovas terápiás programok kialakítása, 

túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal érkezőknek, információs kiadványok, 

térképek.   
 

A kulturális turizmus sem elhanyagolható terület. Szentgotthárd történelmi öröksége, a 

ciszterci „hagyaték‖, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez, és 

felveti az egyházi turizmus erősítését is, benne helyi/térségi programút kialakítását vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségét. A kulturális / történelmi örökségünkre 

épülő, már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése mellett akár új egyedi, sajátos és 

nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása is felmerülhet. Korábban már felmerült, de 

még meg nem valósított ötlet erre „Szent Gotthárd napjának‖ (május 05.) megünneplése. 

Szent Gotthárd, a város névadó szentje, alakjához kultuszt lehetne teremteni, amely egyben a 

város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben megalapozhatná a város külföldi 

ismertségét.  

 

 

FELADATOK: 
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 a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések (utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek 

kialakítása, túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások 

kialakítása pl. sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása, 

 a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása), 

 a barokk templom látogathatóvá tétele -> egyeztetve az egyház képviselőjével, 

 a turisták bevonzása a Látógatóközpontba, a nyitva tartás igényeknek megfelelő 

alakítása,   

 a tematikus attrakciók bővítése: lovas, kerékpáros, vízi stb., 

 az „ökoturizmus” továbbfejlesztése -> az előállító vállalkozások bevonása, a 

jellegzetes tájtermékeinkre védjegy létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok/ fesztiválok/kiállítások felépítése, 

 egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és 

megvalósítása,  

 a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” 

megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése), 

 szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz hozzá lehessen férni -> 

idegenvezetői bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és elkötelezett emberekkel,  

 testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása -> testvérvárosi nap/ok 

megrendezése évente,  

 főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként „új ruhája” –hangulata legyen, 

esztétikus kirakatok, hangulatos, igényes teraszok kialakításának ösztönzése, 

 helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása. 
 

 

 

3.) MARKETING FEJLESZTÉS: 

 

A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a 

sikernek. Elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak a célcsoportokhoz, illetve, hogy a 

tapasztalatok, visszajelzések folyamatosan segítsenek bennünket a további lépések 

megtételében - a sikeres marketingtevékenység elengedhetetlen összetevője a visszacsatolás. 

Tudnunk kell, vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint 

történt. A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani 

kell azok alapján. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt tartózkodó vendég maga 

egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy veszélyes) marketing csatorna is. 

 

Fontos szempont ennek során az egységesség megteremtése is, hiszen a gyakorlatban 

megvalósuló együttműködésnek többek között a kommunikációban, a megjelenésben is 

tükröződnie kell. Kiemelkedő jelentőséggel bír a márkaépítés, a márkamenedzsment és az 

egységes arculat megteremtése is, amely nem csupán a kommunikációra, hanem a térségünk 

turisztikai és egyéb kínálatának megjelenési formáira is vonatkozik. A megjelenés során az 

egységes szimbólumrendszer, logo /szlogen / szín / formavilág alkalmazása indokolt, amely a 

térség egységét, a turizmus fejlesztésének átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja. 

 

FELADATOK:  
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 helyi információs rendszer kidolgozása -> pl. MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak 

a turisták a nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtva, 

egyszerűek, jól használhatóak legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol 

leggyakrabban előfordulnak a turisták.  

 információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy 

túraútvonalakat is magában foglaló térkép kihelyezése a városban, 

 egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, 

információs térképpel ellátott kiadványok készítése, 

 koordinálni és biztosítani kell a helyi szereplők egységes megjelenését a nemzetközi és 

hazai országos és régiós vásárokon, kiállításokon, egyéb turisztikai fórumokon,  

 a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a 

turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről,  

 a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése,  

 közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít 

az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli 

és időbeli harmonizálását is, 

 a helyi és országos médiával szoros kapcsolat kiépítése és fenntartása.  

 

 

Szentgotthárd, 2012. április 25. 
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