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15. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. 
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17. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben 

végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi 
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2017. 

évi díjai 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. 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 Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2017. évre az  

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

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati 

rendelet 24. § (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 

(szeptember hónap).  A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban Szt.) 114 § -116.§ és a 63. § (10)-(11)  alapján kerül meghatározásra az 

intézményi térítési díj. 

 

Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege 

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha 

az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén 

az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően 

a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi 

kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A fenntartónak a házi 

segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás 

intézményi térítési díját is meg kell határozni. 

 

Tájékoztatásul: a 2017. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  
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SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 

 

Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft/fő/év 

Szociális étkeztetés 55.360.-Ft/fő/év 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

- szociális segítés 

 

210.000.-Ft/fő/év 

25.000.-Ft/fő/év 

 

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van 

(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2017. december 31-ig 

várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2016.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye 

által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

SZOLGÁLTATÁS FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2016. 

ÉVBEN A SZOLGÁLTATÁS 

MŰKÖDTETÉSÉHEZ 

 

szociális étkeztetés 10.636.544.-Ft 

házi segítségnyújtás 30.170.484.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  7.705.265.-Ft 

támogató szolgálat 7.494.014.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás  449.784.-Ft 

idősek klubja (nappali szociális ellátás) 44.610.550.-Ft 

 

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

személyi térítési díjat.  

 

II. A 2017. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2017. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek 

meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint 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:  

 

SZOLGÁLTATÁS 2013. 2014.  2015.  2016.  2017.évre 

javasolt 

Emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.- 

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

3,2% 

szállítással 640,- 680,- 720.- 750.- 780.- 4,4% 
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Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag Ft/adag 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

1.000.-

Ft/óra 
1000.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

-20% 

-  szociális segítés - - - 500.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

60% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 
100.-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

0% 

Támogató 

szolgálat 

személyi 

segítés 

650,- 

Ft/óra 

700,-

Ft/óra 
500.-

Ft/óra 

750.- 

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

6,6% 

szállít

ási 

kmdíj 

szállítá

s 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

130.-

Ft/km 
130.- 

Ft/km 

130.-

Ft/km 

0% 

heti 

rendsz

eres 

szállítá

s 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100.-

Ft/km 
100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

munka

időn 

túl, 

ünnep

napok

on 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

150.-

Ft/km 
150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

0% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás 

étkezés nélkül 

(tartózkodás) 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 
190.-

Ft/nap 

140.-

Ft/nap 

-26% 

+ ebéd 540,- 

Ft/adag 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 
620.-

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

3,2% 

+ reggeli 250,- 

Ft/adag 

250,-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 
250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

0% 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény az étkeztetés szakfeladaton, a házi 

segítségnyújtás szociális segítés szakfeladaton, a támogató szolgálat személyi segítés 

szakfeladaton és az idősek klubjában biztosított ebéd esetén javasolt emelést,  a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat szállítás szakfeladaton NEM 

javasol emelést, a házi segítségnyújtás személyi gondozás  és az idősek klub tartózkodás 

szakfeladaton pedig csökkentést javasolt a 2017. évre. 

 

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ: 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

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

díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az 

intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat heti 

rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2017. évben a díj változatlan 

formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény. A támogató szolgálat személyi 

segítés esetében – mivel a jogszabályi változás az eddigi rászorultak esetében megszorításokat 

eredményezhet – az intézmény csökkentést javasolt, hogy aki esetleg szociálisan rászorult 

körből kiesik, a szociálisan nem rászorultak körében még igénybe vehesse a szolgáltatást. A 

támogató szolgálat szállításánál javasolt díjemelést az intézmény, az is mindösszesen 10%-os. 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
5 

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

állapíthatja meg, rendeletet nem alkot.) 

 

 2013.  2014.  2015. 

 

2016. 

évre 

  

2017.évre 

javasolt 

Idei 

emelés 

mértéke 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

295,- 

Ft/nap 

405,-

Ft/nap 

250.-

/nap 
250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

0% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 1020,- 

Ft/óra 

1.490,-

Ft/óra 

1.500.-

Ft/óra 
1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

0% 

szállítás

i kmdíj 

szállítás 140,- 

Ft/km 

150,-

Ft/km 

170.-

Ft/km 
180.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

10% 

heti 

rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás 

esetén 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100Ft/k

m 
100 .-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

 

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

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

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 javaslatok a Társulási Tanács felé. A Társulási Megállapodás alapján a 

Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó Társulás jóváhagyását 

követően – rendeletalkotás céljából – 2017 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 2017. 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: 2017. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2017. március 17. 
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                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz: 67-1/2017.  

     

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

A 4/2015.(II.26.) ÖKT. Számú rendelet 6. számú melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

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

 

Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda 

munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását. 

A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2017. évi intézményi és személyi térítési díjak 

meghatározását. 

A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával is 

kérjük jóváhagyatni. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  

 

 

 

 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

2017. évi intézményi térítési díjak kiszámítása 

 

 

Szt. 114. § (1) alapján 

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 

díjat kell fizetni. 

 

Szt. 114. § (3) alapján 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,  

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

Szt.115. § (1) alapján 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-jéig állapítja meg. 

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

Szt. 115. § (2) alapján 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. 

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

Szt. 115. § (3) alapján 

A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni 

viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 

Szt. 115. § (4) alapján 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,  

a) állami fenntartó esetén az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól 

kérhető. 

 

Szt. 115. § (5) alapján 

A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított 

személyi térítési díjat kell megfizetni. 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Szt. 115. § (7) alapján 

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a 

fenntartó rendelkezik. 

Szt. 116. § (2) alapján 

Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknak a szociálisan nem rászorult személy 

esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

 

Változás - Házi segítségnyújtás vonatkozásában: (Megállapította a 2016. évi CLXVI. Törvény 

3. § (3) bekezdése.) 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10)-(11) 

bekezdése szerint: 

„(10) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 

szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.” 

(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 
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1. ÉTKEZTETÉS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1440 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 780 Ft/nap/adag→Ebéd: 640 Ft 

               Szállítási díj: 140 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1190 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 640 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 31001 – 42750 267,72 72,28 340 7,87 2,13 10 

4. 42751 – 57000 362,20 97,80 460 31,50 8,50 40 

5. 57000 – 71250 417,32 112,68 530 55,12 14,88 70 

6.  71251 – 85500 456,69 123,31 580 78,74 21,26 100 

7.  85501 - 503,94 136,06 640 110,24 29,76 140 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 

3. 31001 – 42750 267,72 72,28 340 

4. 42751 – 57000 362,20 97,80 460 

5. 57000 – 71250 417,32 112,68 530 

6. 71251 – 85500 456,69 123,31 580 

7. 85501 - 503,94 136,06 640 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 30291,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 25079,16 Ft 
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2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díjak 

 ● Számított intézményi térítési díjak:  

1. szociális segítés: 1770 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 1770 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1. szociális segítés: 800 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 800 Ft/óra 

3. Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   

    1770,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Szociális segítés Személyi gondozás 

1. 0 0 0 

2.  1         - 30000 300 300 

3. 30001 - 42750 400 400 

4.  42751 - 57000 500 500 

5.  57001 - 71250 600 600 

6.  71251 - 85500 700 700 

7.  85501 - 800 800 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 1770,- Ft/óra. 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 111.166,66 Ft  

 

 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 520 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

 

B./ Személyi térítési díj: - 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 15.884,16 Ft 

 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 

A./ Intézményi térítési díj  
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1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 5.190 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 800 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.030 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

- Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

- Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

- Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási 

kilométerdíj: 150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

- Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 400 

4. 42751 – 57000 500 

5.  57001 – 71250 600 

6.  71251 – 85500 700 

7.  85501 - 800 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 41.004,76 Ft 

 

 

5. NAPPALI ELLÁTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1510 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 640 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 4290 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 140 Ft  
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B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 31000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 31001 - 42750 100 157,48 42,52 200 267,72  72,28 340 

4. 42751 - 57000 110 165,35 44,65 210 362,20  97,80 460 

5.  57001 - 71250 120 181,10 48,90 230 417,32 112,68 530 

6.  71251 - 85500 130 188,98 51,02 240 456,69 123,31 580 

7. 85501 - 140 196,85 53,15 250 503,94 136,06 640 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 31.591,67,- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  89.820,83,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 121.412,50,- Ft 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 
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VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

620 Ft-ról → 640 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,2 % 

 

Ebéd szállítással 

750 Ft-ról → 780 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 4,0 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

1000 Ft-ról → 800 Ft-ra → személyi gondozás  Csökkenés: 200 Ft – 20 % 

500 Ft-ról → 800 Ft-ra → szociális segítés Emelés: 300 Ft – 60 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

100 Ft- változatlan    Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

750 Ft-ról → 800 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,6 % 

 

Szállítás 

130 Ft- változatlan    Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

620 Ft – ról 640 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,2 % 

Tartózkodás 

190 Ft – ról 140 Ft-ra    Csökkenés: 50 Ft – 26 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2016.01.01-től  2017.01.01-től 

Reggeli   295   372 

Ebéd (normál)  724   767 

Ebéd (diétás)  758   848 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

 

       Fábián Béláné 

       Intézményvezető 
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Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

201 7. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (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 intézményi 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), valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza 

annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg 

az adott bölcsődében. 
 

Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 

gondozási díjat tartalmazza. 

 
 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

átlagban 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 

2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 

 

2012-ben a gondozási díj befizetéséből befolyt összegből az intézmény sószobát alakított ki. 

A 2013., 2014. illetve 2015. évben a gondozási díjat az intézmény a játszóudvar 

korszerűsítésére, fejlesztésére szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az 

intézményi működés költségvetésébe került beépítésre. A 2016. évben a 2015-ös befizetett 

térítési összegből az NRSZH ellenőrzésen megállapított hiányosságok pótlását tűzték ki. Ez 

jelenleg is folyamatban van. 2017. évben az intézmény a tavaly befolyt gondozási díjból a 

szociális helyiségek, játszóudvar korszerűsítését, babaház cseréjét szeretné 

megvalósítani. 
 

A 2017. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2017. 

évre: 
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Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 

különbözete -> elosztva a férőhelyekkel -> és az ellátási napok számával -> levonva belőle az 

étkezési térítési díjat -> a GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét => ezek alapján a szentgotthárdi bölcsődében 

maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.822, - Ft/fő/nap. (Ezen összeg 

azonban a normatíva igénylés miatt egy becsült összeg, mivel pontos létszámot év elején nem 

tudnak a normatíva igénylésnél beírni, viszont amennyiben a létszám az év folyamán tartósan 

változik úgy a plusz normatívát meg tudja igényelni a fenntartó - ez történt tavaly is, mikor 

plusz 10 fő után még pótigényt tudtunk benyújtani.) 

 

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. 

 

Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására az alábbi javaslatot teszi: a 

bölcsődei gondozási díj ne változzon. Az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a 

jövedelemsávok, a díj  max. mértéke 795.- Ft/fő/nap (lásd: 2. számú Melléklet). 

 

Indokok: 

 A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a szülő a 

gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a 

bölcsődébe, úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi 

összegétől is elesik az intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb 

hiányzása esetén. 

 Az intézmény azt kéri, hogy a befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás 

felett folyamatosan kapja meg az intézményegység, amit ütemezett, folyamatos 

fejlesztésekre fordíthat. A fejlesztési igényt továbbra is indokolják a 2015. október 

25-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által 

végzett ellenőrzés megállapításai miszerint a tárgyi feltételeket a bölcsődei 

nevelés-gondozás szakmai szabályaiban foglaltaknak megfelelően kell kibővíteni 

(vízpermetező telepítése, berendezések folyamatos cseréje, szociális helyiségek 

korszerűsítése – utóbbiak az épület felújítás során elmaradtak-, játszóudvar 

korszerűsítése, babaházak, játszóasztalok telepítése – melyek hozzávetőleges költsége 

több millió forint.) 

 

Az elmúlt évek születési adatait ismerve az előterjesztés előkészítői is azt javasolják, hogy a 

díj összege ne emelkedjen, ezzel is segítve a bölcsődei korosztály gondozását-nevelését, 

illetve ezzel talán a beíratott gyermeklétszám emelkedését is elősegíthetjük. Ez nem csak a 

bölcsődei felújítási pályázatban (2018-ban teljesítendő) vállalt plusz létszám miatt fontos, 

hanem az állami „normatíva” miatt is, amelyet idén is a beíratott gyermekek után kap az 

intézmény. 

 

A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az 

intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és 
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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 2017. 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: 

 

1.822,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határoz meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj 

és kedvezményeket alkalmazzák, meghatározása 2017. május 01. időponttól, 

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

és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék,  

- a 2016. évben befolyt gondozási díjat teljes egészében az éves fenntartói 

támogatás felett kapja meg a bölcsődei intézményegység, melyből a bölcsődei 

nevelés-gondozás szakmai szabályi c. dokumentumban minimális felszerelésként 

előírtakat szerezheti be az intézmény (elsősorban az ellenőrzésnél megállapított 

hiányosságokat). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

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

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

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: 2017. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2017. március 10. 

 

         Huszár Gábor 

                    polgármester 

Ellenjegyzezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. 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./173.-10./2017. sz. 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  
                                önköltség, gondozási díj 2017. évi megállapításához, illetve kérelem a         
                                gondozási térítési díjból származó bevétel felhasználásához.                                 
  Ügyintéző     :      Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

               Címzett         :      Dr. Gábor László 

                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2017. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 
rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel 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 (2017. évi kiadási előirányzat):   51.410 e/Ft 

2. éves központi normatív támogatás:            -      15.341 e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:               36.069  e/Ft 
 
A hivatkozott jogszabály alapján tehát az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 
36.069 e/Ft. 
 
A szolgáltatási önköltség számítási módja: 

1. 36.069 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 530.426 Ft/fő/év  

(normatívát nem tartalmaz) 

2. 530.426 Ft: 230 nap (2016. évi központi költségvetési törvény szerinti napok 

száma) = 2.306 Ft/nap/férőhely 

ebből:  
 napi 4x-i étkezési térítési díj: 484 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1.822 Ft/fő/nap 
 

 

 

 

 

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

 

 
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: 1.822Ft/fő/nap. 
 
Az irányszámok alapján a napi gondozási intézményi térítési díj összege magasabb a tavalyi 
évben megállapított összegnél. A szolgáltatási önköltség számításánál figyelembe vett, éves 
központi normatív támogatás, egy becsült gyermeklétszám alapján történik, a támogatás 
tényleges elszámolásánál azonban a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves 

tényleges létszáma alapján történik.  
A 2016-os évben, a támogatás igénylésénél a becsült adatok alapján 32 gyermekkel tudtunk 
tervezni, elszámolásnál viszont 42 gyermek után tudtuk igénybe venni a központi 
normatívát. Az utólag igényelt különbözet (fajlagos összeg: 494.100,- Ft/fő), plusz 
bevételként jelenik meg az intézmény költségvetésében, ami csökkenti a szolgáltatási 
önköltség meghatározásánál az intézményi térítési díj számítási alapját.  
 
 
A fenti adatok alapján a tavalyi évben kedvezőbb volt kihasználtság, nagyobb volt az igénybe 
vételi hajlandóság.  Ezen pozitív tapasztalatok érdekében, javaslatunk a következő: 
 
2017. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat: 

1. a díj ne változzon, 
A javaslat indoklása: 

1. A TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az állami támogatást. Ha a szülő a gondozási díj 
miatt nem vagy kevesebbet viszi a gyermeket a bölcsődébe úgy  nemcsak a gondozási 
díjtól, hanem a „normatíva” egy havi összegétől is elesik az intézmény, a gyermek 
havi 10 napnál nagyobb hiányzása esetén. 

2. Kérjük, hogy a változatlan formában és mértékben megmaradt gondozási díjból  
befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás felett folyamatosan kapja meg az 
intézményegység, amit ütemezett fejlesztésre fordíthat. 
A fejlesztési igényt indokolják, szociális helyiségek korszerűsítése – utóbbiak az épület 
felújítás során elmaradtak-, játszóudvar korszerűsítése, babaház cseréje. 
 

Szentgotthárd, 2017. március  6. 
 

Tisztelettel:   
    

Varjuné Molnár Katalin                        Dr.Dancseczné Kovács Tünde       

 intézményvezető                   intézményegység-vezető 
 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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3. sz. Melléklet 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2016. 

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.- 
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Tárgy: Felügyeleti ellenőrzés (Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd) 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve alapján a „Felügyeleti 

ellenőrzés (Városi Gondozási Központ Szentgotthárd)” c. vizsgálat lefolytatásra került.  

 

Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, 

gazdálkodásáról, humán erőforrás kihasználtságáról; feltárva az esetleges hiányosságokat és 

ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. Az ellenőrzés a téma 

szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felügyeleti ellenőrzés 

(Városi Gondozási Központ Szentgotthárd)” c. belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja.  

 

Határidő:  közlésre azonnal 

Felelős:    közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20.    

                              

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Iktatószám: 1469-4/2017. 

Ellenőrzés száma: BE-01/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Felügyeleti ellenőrzés (Városi Gondozási Központ Szentgotthárd) 
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Felügyeleti ellenőrzés 

(Városi Gondozási Központ Szentgotthárd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017.  március 20. 

 

 

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 

   belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja: 

 előírásoknak való megfelelés 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Városi Gondozási Központ 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Felügyeleti ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 
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Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év 

 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2017. március 06.; 2017. március 20. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

 Fábián Béláné – Városi Gondozási Központ intézményvezetője 

 

 

 

 

 

A Városi Gondozási Központ felügyleti ellenőrzésére Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor.  

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján folytattam le. A 

szabályszerűségi ellenőrzés célja megállapítani,  hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység 

működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos 

jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

1. Előírásoknak való megfelelés 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről, 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról , 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

257/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról, 

9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,  

Iratkezelési Szabályzat 

 

2. Dokumentumok vizsgálata 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának intézményt érintő 

határozatai 

Iktatókönyv 

Továbbképzések dokumentumai (továbbképzési terv, adatlapok, igazolások)  

Munkaügyi dokumentumok (erkölcsi bizonyítvány, kinevezéshez szükséges okmányok, 

kinevezési okiratok, közalkalmazotti alapnyilvántartás, KIRA rendszer, munkaköri leírások, 

jelenléti ívek, megbízási szerződések) 

Intézményi dokumentáció (működési engedély, alapító okirat, SZMSZ, szakmai program, 

házirend, szabályzatok) 

Intézményi gazdálkodás  

 

 

Megállapítások: 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGE, VEZETŐI MUNKA 

 

Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel 
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A vizsgált időszakban Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

az intézmény tekintetében összesen 10 határozatot hozott, illetve a Társulás Közbeszerzési 

Bizottsága további 2 határozatot.  

 

 10/2016. (II.24.) sz. T.T határozat 

1.  Az intézmény Alapító Okiratának módosításának jóváhagyása.   

2. Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 

jóváhagyása. 

 11/2016. (II.24.) sz. T.T. határozat 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítása 2016. január 01. 

és 2016. április 30. között. A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletbe foglalta. (9/2016. (IV.01) ÖKT 

rendelet). 

2. Az intézmény Étkeztetés és Házi segítésgnyújtás Szakmai Program módosításának 

jóváhagyása. 

 14/2016. (III.31.) sz. T.T. határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó 

javaslat elfogadása.  

A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

rendeletbe foglalta. (13/2016. (IV.28) ÖKT rendelet). 

 16/2016. (III.31.) sz. T.T. határozat  

Pályázat benyújtása a Támogató Szolgálat gépjármű beszerzésére és a Közösségi 

Pszichiátriai Alapellátás számára színes multifunkciós nyomtató beszerzésére.  

 21/2016. (V.26.) sz. T.T. határozat  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó 

módosító javaslat elfogadása.  

A megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

rendeletbe foglalta. (18/2016. (VI.2.) ÖKT rendelet). 

 22/2016. (V.26.) sz. T.T. határozat  

1. Étkezési személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem elutasítása. 

2. Étkezési személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem elutasítása. 

 28/2016. (IX.08.) sz. T.T. határozat  
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A személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös 

tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól szóló 

tájékoztató megismerése és elfogadása.  

  29/2016. (IX.08.) sz. T.T. határozat  

Gépjármű értékesítés és új gépjármű beszerzés engedélyezése. 

 1/2016. (IX.26.) sz. K.B. határozat  

„Városi Gondozási Központ étkeztetés gépjármű beszerzése” beszerzési eljárás 

nyertes ajánlatának kinyilvánítása és az intézményvezető felhatalmazása a gépjármű 

beszerzésére. 

A gépjármű beszerzésre került.  

 1/2016. (IX.26.) sz. K.B. határozat  

„Városi Gondozási Központ támogató szolgálat gépjármű beszerzése” beszerzési 

eljárás nyertes ajánlatának kinyilvánítása és az intézményvezető felhatalmazása a 

gépjármű beszerzésére. 

A gépjármű beszerzésre került. 

 32/2016. (XI.30.) sz. T.T. határozat  

Az intézmény számára + 2 fő létszámbővítés engedélyezése 2016. december 01. 

napjától. 

 33/2016. (XI.30.) sz. T.T. határozat  

Az intézmény Szakmai Program Étkeztetés és Házi segítségnyújtás mellékleteinek 

jóváhagyása. 

 

Vezetői munka értékelése 

 

A fenntartó által hozott döntések végrehajtásra kerültek, az intézmény működése mindezekkel 

összhangban van.  

Az intézményvezető naprakész a jogszabályok, határozatok ismeretében, döntések 

végrehajtásában. E tekintetben minőségi munkát végez. Tevékenysége során a határozottság 

jellemző rá, dolgozói irányítását is ennek megfelelően látja el; munkájára a hatékonyság 

jellemző. Kapcsolata a fenntartóval és a dolgozókkal is megfelelő.  

 

SZABÁLYOZOTTSÁG 

 

Intézményi dokumentáció 
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Az intézményi dokumentáció meglétét a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés előírásai alapján vizsgáltam. 

Az említett jogszabály kimondja, hogy: 

 

5.§ (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell 

a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal (szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzés, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, szakmai program, a 

foglalkoztatottak munkaköri leírása) 

b) házirenddel, 

c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény 

esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével. 

 

 Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 

Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló (2011. október 3-tól jogerős) 

működési engedéllyel rendelkezik, melyet az SZGY/785-6/2011. iktatószámon a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. A változtatások átvezetése folyamatos, a 

legutóbbi döntés a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF06/90-1/2017. számú határozata, 

amely 2017. január 25. napját lett jogerős. 

 Alapító okirat 

Az intézmény alapító okirata 2009. július 1-től hatályos, melyet a 161/2009. sz. Képviselő-

testületi határozattal fogadtak el. A legutóbbi módosítást Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 10/2016. számú határozatával fogadta el. A 

Magyar Államkincstár a 2016. február 29.  napján kelt határozatában adott helyt a változási 

kérelemnek. 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

Az ellenőrzés idején érvényben lévő SZMSZ-t a 42/2011. sz. Társulási Tanácsi határozattal 

fogadták el, amely 2011. szeptember 1-től lépett hatályba. Módosítva a 32/2013. számú 

Társulási Tanács határozattal lett. Az intézmény SZMSZ-e az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

5/B. §-ban meghatározottakat tartalmazza.  

 Szakmai program 

Az intézmény valamennyi alapszolgáltatására vonatkozóan rendelkezik szakmai programmal, 

az erre vonatkozó megállapításaim a következő táblázat szemlélteti: 
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Szakfeladat Szakmai pr. 

elfogadó 

határozat 

1.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

2.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

3.sz. módosítás 

oka/határozat 

száma 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Támogató 

Szolgálat 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Közösségi 

pszichiátriai 

alapellátás 

8/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Nappali idősek 

klubja 

13/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása 

22/2013. T.T 

határozat 

Névváltozás 

32/2013. T.T. 

határozat 

Megállapodások 

módosítása  

17/2015. T.T. 

határozat 

Étkeztetés és 

házi 

segítségnyújtás 

33/2016. T.T. 

határozat 

- - - 

 

 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdésében meghatározottak az intézmény 

szakmai programjaihoz mellékelve lettek.  

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

1/2017. (II.14.) EMMI rendeletnek megfelelően 2017. decembr 31-ig az összes szakmai 

programot újra kell írni, amelyre az előkészületeket az intézményvezető már megkezdte.  

 

 Foglalkoztatottak munkaköri leírása 
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Az intézményben valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Az irattári 

példányokon szerepel az átvételt igazoló dolgozói aláírás.  

 Házirend 

Az intézmény Nappali idősek klubja rendelkezik házirenddel, a Társulási Tanács 2013. április 

25-én a 13/2013. számú határozatával hagyta jóvá. A házirend az intézményben ki van 

függesztve. 

 Szabályzatok 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 1.számú melléklete nevesíti a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmény szabályzatait: 

 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

 

 Iratkezelési Szabályzat 

 

Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal, amely a vonatkozó jogszabályok (1995. 

évi LXVI. törvény) figyelembevételével készült. Az említett szabályzat 1996. január 01. 

napján lépett hatályba. A jelenleg érvényben lévő 335/2005. (XII.29.) Korm.rendelet előírásai 

alapján felülvizsgálatra került, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2016. április 

18-án jóváhagyta.  

 

Az intézményben az iktatást az intézmény vezetője és a közösségi gondozó végzi. Az 

intézmény külön iktatókönyvvel (jelzés: C.5230-175.) és név- és tárgymutató könyvvel 

(jelzés: C.5230-167/A.) rendelkezik, melyek megfelelnek a 335/2005. (XII.29.) Korm. 

rendeletnek. Az iktatókönyvben alszámos iktatás lehetséges. A vizsgálat időszakban téves 

ikatatás nem volt.  

 

Az előírások alapján az irattárban őrzött iratokat legalább öt évenként felül kell vizsgálni. Az 

iratkezelési jegyzőkönyv megküldésre került a Magyar Nemezti Levéltár Vas Megyei 

Levéltárának, ahol a selejtezést a beküldött iratok vonatkozásában (iratok 1977-2006.) 

2016.10.28-án jóváhagyták. A megsemmisítés folyamatban van.  

 

II. Gazdasági szabályzatok 
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Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli 

feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködési megállapodást az 

intézmény, az irányító szerv (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa) és Szentgotthárd Város Önkormányzata között 2005. július 28-án kötötték meg. A 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően az intézmény az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: 

 

 Számviteli Politika 

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal rendelkezik Számviteli Politikával, amely 2014. január 02-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 

 

 Pénzkezelési Szabályzat 

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal rendelkezik Pénzkezelési Szabályzattal, amely 2016. augusztus 01-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2014. január 02-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzata 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2014. január 01-től 
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hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Eszközök és források értékelési Szabályzata 

A szabályzattal az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik, amely 2015. január 01-től 

hatályos. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, hatálya kiterjed a Városi 

Gondozási Központra is.  

 

 Vagyonvédelmi Szabályzat 

Az intézmény saját Vagyonvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amely 2013. május 02-től 

hatályos.  

 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

 

 Munkavédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi Szabályzattal, amely 2015. január15. napján 

készült. Készítette a Blue Flame Gotthárd Tűz- és Munkavédelmi Kft. (Tóth Béla 

munkavédelmi technikus ). Az intézményvezető a szabályzatot 2016. január 19-én hagyta 

jóvá. 

 

Az intézményben a munkavédelmi képviselő megválasztásra került, aki a kötelező képzésen 

2017. február 10-én részt vett, melyről az igazolást az intézményvezető bemutatta.   

 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, amely 2014. március 01-én készült, 

készítette a Blue Flame Gotthárd Tűz- és Munkavédelmi Kft. (Tóth Béla tűzvédelmi 

technikus). Az intézményvezető a szabályzatot 2016. április 20-án hagyta jóvá.  

 

A munkáltató a munkavédelmi és a tűzvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően 

gondoskodott a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megszervezéséről, melynek tényét a 

oktatási naplóban  dokumentált. A naplók vezetése az ellenőrzés idején folyamatos volt. A 

legutóbbi tűz- és munkavédelmi oktatás 2016. december 07-én volt, jellege:  ismétlődő 
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oktatás, résztvevők: 35 fő. Az új belépők oktatában részesültek, erről igazolás az 

intézményvezetőnél található. 

 

 Gépjármű használati Szabályzat 

Az intézmény három Gépjármű Üzemeltetési Szabályzattal rendelkezik négy gépjárműre 

vonatkozóan. A szabályzatok 2017. január 01. napjától hatályosak.  

 

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 

 

A tárgykörre vonatkozó ellenőrzés során az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 

kinevezését, a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a besorolások szabályszerűségét, a 

megállapított illetmények, pótlékok mértékét, az egyes illetményelemek odaítélésének 

jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettség meglétét, a munkaköri leírásokat, a 

vezetői megbízást, a szabadságok nyilvántartását és a jelenléti ívek vezetését vizsgáltam. 

 

Az intézmény létszáma összesen 37 fő, amit a Társulás Tanács a 32/2016. (XI.30.) 

határozatával engedélyezte.  Ebből 36 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású 

közalkalmazott. Ezen kívül 3 fő dolgozik az intézményben 4 órás megbízási szerződéssel 

illete 1 fő vállalkozási szerződéssel.  

 

2016. évben 3 főnek keletkezett közalkalmazotti jogviszonya az intézményben (1 főnek 

határozatlan idejű kinevezéssel, 2 főnek határozott időre történő kinevezéssel).  

2016. évben 2 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt.  

 

Kiválasztás: 

Az intézényben 2016. évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A.§-a illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban. Vhr.) 1/A.§-a  értelmében munkakör betöltésére pályázat nem került kiírásra. 

A pályázat nélküli is betölthető munkaköröket az intézményvezető a helyben szokásos módon 

hirdeti meg (helyi tv, újság, az intézmény és az önkormányzat saját honlapja). 

 

2016. évben magasabb vezető és vezető beosztású munkakör betöltésére sem került kiírásra 

pályázat. Az ellenőrzéskor az intézményvezetőn kívül 3 közalkalmazott látott el vezetői 
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feladatokat (intéményvezető-helyettes, nappali idősek klubja vezetőhelyettes, házi 

segítségnyújtás vezetője). Esetükben a vezetői megbizatás 5 évre szól (2016.01.01.-

2020.12.31.). 

 

Alkalmazási feltételek: 

A 2016. évben közalkalmazotti jogviszonyt létesített személyek a Kjt., a Vhr. és az 1/2000. 

(I.7.) SZCSM rendeletben fogalalt feltételeknek megfelelnek.  

A Kjt-ben foglalt,  büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány megléte minden 

esetben biztosított volt.  

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerinti előzetes munkaköri 

alkalmassági vizsgálat az új belépőknél a munkába lépés előtt megtörtént. Az évente 

szükséges vizsálatokat az intézményvezető tartja nyilván és gondoskodik a dolgzók 

folyamatos beutalásáról a foglalkozás egészségügyi szakrendelésre.  

 

Képesítési követelmények 

A Kjt. előírásai alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésnek feltétele, hogy a 

közalkalmazott rendelkezzék a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel vagy 

szakképzettséggel.  

A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, a kinevezéshez szükséges adatokat, tényeket 

igazoló okmányokat a közalkalmazottak a kinevezést megelőzően bemutatták, és 

fénymásolatban a személyi anyagokhoz csatolták. Az előző foglalkoztatási jogviszonyból 

származó igazolások a személyi anyagokban megtalálhatók voltak, a személyi anyaghoz 

csatolták. A személyi anyagokat az intézményvezető kezeli. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartást a Kjt. 83/B. §-a szerinti, a törvény 5. számú 

mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (közalkalmazotti 

alapnyilvántartás) vezetik. 

 

Besorolás, illetmény megállapítása 

Az intézményben a közalkalmazottak besorolása és az illetmények megállapítása a Kjt. 61.§-

64.§-ainak  és a Vhr. 9.§-ának megfelelően történt. 

 

Kinevezés 
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A közalkalmazottak kinevezése a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó 

intézményeknél a KIRA számítógépes munkaügyi rendszerben történik. Az intézményvben a 

rendszert a szociális segítő kezeli. 

Közalkalmazotti jogviszonya 2016. évben 3 főnek jött létre (1 fő határozatlan és 2 fő 

határozott időre szóló kinevezésse). A  kinevezési okmányok megfelelnek a Kjt. 21. § (3) 

bekezdésében és a 21/A.§-ában foglaltaknak.  

 

Munkaköri leírás 

A munkáltató a munkaköri leírásban köteles rögzíteni (felsorolni) a közalkalmazott által a 

munkakörében ténylegesen elvégzendő munkafeladatokat. Az intézményben valamennyi 

dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Az irattári példányokon szerepel az átvételt igazoló 

dolgozói aláírás.  

 

Előmeneteli- és illetményrendszer 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel 

magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb 

fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási 

idő újra kezdődik. Az intézményvezető minden évben a költségvetés tervezésekor figyelembe 

veszi a magasabb fizetési fokozotba lépést, és az intézmény éves költségvetését már ennek 

megfelelően állítja össze.  

 

Közalkalmazotti jogviszon megszűnése, megszüntetése 

2016. évben 1 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt, illetve 1 fő 

fő kezdte meg a nyugdíjazás miatti felmentését.  

 

Munkaügyi kapcsolatok helyi szabályozása 

 A Kjt. 2. §-a alapján a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a 

jogszabályokon kívül az intézményben két szabályzat rendezi: 

1. Munkáltatói belső rendelkezések: hatályos 2016. augusztus 01-től 

2. Közalkalmazotti szabályzat: az ellenőrzéskor felülvizsgálat alatt állt, mivel az 

intézményben új közalkalmazott tanács választása van folyamatban. 

 

Továbbképzések 
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A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerinti éves továbbképzési tervet az intézményvezető az 

ellenőrzéskor rendelkezésemre bocsátotta. A 2016. évi továbbképzési terv 2016. március 02-

án készült, a kötelező jogszabályi elemeket tartalmazza.  

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján a továbbképzésre kötelezettnek egy 

továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 

pontot kell megszereznie. 

2016. évben az intézményben 9 fő vett részt szakmai továbbképzésen, 2 fő szerzett szociális 

gondozó-ápoló szakképesítést, 1 fő szociális asszisztens szakképesítést és 1 fő vett részt 

személyszállító képzésben.  

 

Működési nyilvántartás 

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek adatait 

működési nyilvántartásba kell venni. A működési nyilvántartást az ellenőrzött időszakban a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezette (2017. január 01-től ez a szerv a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság).  

Az intézményben a nyilvántartási adatok bejelentése a jogszabályban meghatározott adatlapon 

történik, a nyilvántartótól az igazolást az intézmény megkapta. Az intézményben a személyes 

gondoskodást végző valamennyi személy rendelkezik működési nyilvántartási számmal és a 

működési nyilvántartása érvényes.  

2016. évben a működési nyilvántartásba 6 fő került bejelentésre (3 fő szakképesítést szerzett, 

3 fő új belépő) és 1 fő került kijelentésre (nyugdíjazás miatt). 

 

Munkaidő- és szabadság nyilvántartások 

Az intézményben a közalkalmazottak szervezeti egységenként külön jelenléti ívet vezetnek a 

munkában töltött idejük nyilvántartására. Az intézmény valamennyi dolgozója vezeti a 

jelenléti ívet, azon a munkába töltött idejét, távolmaradásának okát (betegség, szabadság stb.) 

feltűnteti.  

A jelenléti ívek vezetése kapcsán azonban megállapítom, hogy azokon a hibákat, elírásokat 

szabályosan (áthúzással) javítják.  

 

Az alap és pótszabadság megállapítása a Kjt. 56.§-56.§-ai szerint töréntik. A szabadságok 

megállapítása év elején a KIRA programból történik, de az intézmény saját nyilvántartást is 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
37 

vezet a szabadságokról. Az intézmény minden szakfeladatra külön szabadság-engedély 

tömbbel rendelkezik, melyek vezetése szabályszerű.  

 

Megbízási szerződések 

A vizsgált időszakban az intézmény az informatikai karbantartási feladatok ellátására 

rendelkezett szerződéssel.  

 

INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS 

 

Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó 

végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai 

alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az 

elvégzett feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik 

azok megoldásában.  

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (vagy helyettese) gyakorolja 

a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.  

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője 

jogosult. Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek 

csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően 

elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól. Az intézmény önálló 

bankszámlával rendelkezik.  

 

Az intézmény 2016. évi bevételek és kiadások megoszlását összesen illetve a címenkénti és 

feladatonkénti megoszlását a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Megállapítások összegzése: 

Az ellenőrzés során megállapítom, hogy az intézmény működése összhangban van a 

fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban hozott, intézkedést igénylő határozatok 

végrehajtása megtörtént. Az intézéményvezető ismerete az intézménnyel kapcsolatos jogi és 

egyben szabályozásokkal naprakész, a vezetői munka precíz. 
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Az intézmény szabályozottsága megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az intézmény a 

jogszabályokban nevesített valamennyi szabályzattal rendelkezik, melyek aktualizálása 

folyamatos. 

Az intézményben a személyi anyagok áttekinthetőek, rendezettek. A közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez szükséges okmányok, igazolások a személyi 

anyagokban megtalálhatók. Pályázati felhívás kiírására az ellenőrzött időszakban nem került 

sor. Az intézményben a munkába töltött idő nyilvántartására szolgáló jelenléti ív  és a 

szabadságok nyilvántartásának vezetése folyamatos.  

Az intézmény 2016. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő elemeket tartalmazza. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

nyilvántartó felé történő megküldését az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

adatlapon teljesítette. 

Az intézményben a vizsgált időszakban a működési nyilvántartásba történő adatok 

bejelentése, az adatok nyilvántartásból való törlése az előírásoknak megfelelően megtörtént.  

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

  Kern Henrietta 

   belső ellenőr 
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Tárgy: Közétkeztetés fejlesztése pályázat 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program által kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 

pályázati felhívás. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a 

fejlesztések megvalósítása:  

 célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális 

fejlesztése;  

 célterület: közétkeztetés fejlesztése. 

Az előzetes egyeztetések alapján a 2. célterületre vonatkozóan tervezünk pályázatot 

benyújtani, mellyel kapcsolatban a következő fontos pontok mondhatóak el: 

 

Benyújtási határidő: 2017. április 28-tól 2017. május 29-ig (előbbi lezárás is elképzelhető a 

várható túligénylés miatt) 

A támogatás maximális összege: 20 millió Ft. 

Támogatási intenzitás: 75% 

Önerő: 25% 

Előleg: legfeljebb 50% 

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 év. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek között az alábbi 

lehetőségek szerepelnek: 

a) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;  

b) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;  

c) étkező helyiség férőhelyének bővítése;  

d) konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és 

csomagolástechnika beszerzése  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület 

esetében:  

- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);  

- akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);  

- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek pedig a projekt elszámolható 

költségének maximum 20 %-áig támogathatóak: 

- étkezőbútorok beszerzése;  

- étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;  

- épület külső felújítása;  

- az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) 

kialakítása, átalakítása, felújítása;  
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- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.  

 

A fentiek tükrében a jelenlegi szolgáltatóval (Just Food Kft) történt egyeztetések alapján a 

következő projekt tevékenységek megvalósítását tervezzük a Széchenyi István Általános 

Iskola főzőkonyhájában: 

- Építészeti átalakítások (ajtók, padlók, faburkolat, festés) 

- Konyhai eszközök, gépészet (égéstermék elvezető, hűtőkamra, bukóserpenyők 80 – 

120 literesek) 

- Villany- és vízvezeték szerelés 

 

Az eddig tervezett tevékenységeket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, ami 

összefoglalja azokat az eszközöket, elemeket, amik képezhetik a pályázat anyagát, de ezeknek 

a pontosítása az előterjesztés írásának pillanatában még folyamatban van. Ami biztos, hogy a 

mellékletben szereplő eszközökből néhány egészen biztosan nem tud megvalósulni, inkább a 

lista csökkentése várható (kb. bruttó 500 e forinttal), hiszen a projekt megvalósítása során 

számolni kell még olyan elszámolható további költségekkel, mint például műszaki ellenőr, 

tervezési költség, rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat. 

 

A jelenlegi szolgáltatótól (Just Food Kft) érkezett tájékoztatás alapján a pályázathoz 

szükséges önrésszel szinte megegyező mértékben vállalnak saját forrásból további (a projekt 

részét nem képező) konyhai eszközök beszerzését. 

 

A pályázat benyújtása esetén a projekt költségvetés főbb vonalakban a következők szerint 

alakul: 

- Projekt teljes költségvetése: 26.600.000,- Ft 

- Támogatás összege: 19.950.000,- Ft (75%) 

- Önrész: 6.650.000,- Ft (25%) 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A pályázati támogatás igénybevételével megvalósulhat a Széchenyi iskola főzőkonyha 

és étkező komplex, a mellékletben bemutatott fejlesztése. 

 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek?  

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből (pályázati tartalékból) kell biztosítani. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Sikeres pályázat esetén a konyhát legalább 5 évig működtetni kell.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázata.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
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Nem valósul meg a fejlesztés és elmaradnak a beszerzések vagy saját forrásból kell 

megvalósítani azokat. Amennyiben a pályázat nem nyer, marad minden a jelenlegi 

keretek között. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, 

megvalósítás, elszámolás. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázat 2. célterületére az előterjesztésben foglaltak megvalósítására. 

Továbbá vállalja a pályázati projekt  megvalósításához szükséges önerő biztosítását legfeljebb 

6.650.000,- Ft mértékig a 2017. évi pályázati tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

 

                Huszár Gábor 

                                                                                                                  polgármester                     

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi főzőkonyha és étterem felújításának tervezett kötségvetése

Építészeti átalakítások nettó bruttó

Nincs költségkorlát

Ajtótokok bontása, szerelvények el távol ítása , 

fa lburkolatok el távol ítása , törmelék elszá l l ítása

Belső a jtók, küszöbök javítása, festése

Konyha padlóburkolása  (anyag és  munka)

Konyhatér, kiszolgá ló helyiségek festése

Falburkolat javítása, pótlása  konyha (anyag és  

munka)

Mindösszesen 1 4 670 000Ft 4 670 000Ft 5 930 900Ft

20% költségkorlát alá eső rész

Vi l lanyszerelés , vezetékek javítása, cseréje, 

kapcsolók, vi lágítótestek a  konyhában 1 1 950 000Ft 1 950 000Ft 2 476 500Ft
Vízvezetékszerelés , lefolyók, új melegvízrendszer 

a  konyhában 1 2 150 000Ft 2 150 000Ft 2 730 500Ft

Konyhai eszközök, gépészet nettó bruttó

Gázüzemű étel főző üst (300 l i teres )+égéstermék 

elvezető 3 1 094 000Ft 3 282 000Ft 4 168 140Ft

Égéstermék elvezető GLF-201 és  GLF-301 üsthöz 3 38 000Ft 114 000Ft 144 780Ft

Vízlágyító, manuál is  12 l i teres 1 23 000Ft 23 000Ft 29 210Ft

Gázüzemű bukóserpenyő (120 l i teres ) 2 766 000Ft 1 532 000Ft 1 945 640Ft

Gázüzemű bukóserpenyő (80 l i teres ) 2 607 000Ft 1 214 000Ft 1 541 780Ft

3 aknás  s tatikus  nagykonyhai  sütő 1 499 000Ft 499 000Ft 633 730Ft

Olajsütő 2x13 l i teres  (gázos) 1 584 000Ft 584 000Ft 741 680Ft

Hűtőkamra 125x210 cm 2 1 100 000Ft 2 200 000Ft 2 794 000Ft

Aszta l   1800x700x850 2 107 200Ft 214 400Ft 272 288Ft

Elszívóernyő sziget 2200x2100x400 2 395 500Ft 791 000Ft 1 004 570Ft

Elszívóernyő snack 2200x700x350 1 178 200Ft 178 200Ft 226 314Ft

Sszerelés , segédanyagok 1 780 000Ft 780 000Ft 990 600Ft

Elszívómotor és  szerelés 1 650 000Ft 650 000Ft 825 500Ft

Kötelező elemek nettó bruttó

Nyi lvánosság biztos ítása 1 104 000Ft 104 000Ft 132 080Ft

keret

26 600 000Ft Összesen 26 588 212Ft

5 320 000Ft 20% költségkorlát 5 207 000Ft

21 147 000Ft nem korlátozott 21 381 212Ft

133 000Ft kötelező általános 132 080Ft
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Tárgy: Új testvér – települési kapcsolat létesítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csíkszépvíz falu Romániában, Hargita megyében. Csíkszeredától 12 km-re, a Szépvíz – patak 

völgyében fekszik. A községet főként magyarok lakják. A 2002-es népszámlálás szerint a 

3652 lakos 96,39%-a (3520 fő) magyar nemzetiségű volt. 

Jelenleg magyar oldalról a Békés megyei Újkígyós városával, a Somogy megyei Kutas 

községgel és a Zala megyei Bázakerettye községgel ápolnak testvér - települési kapcsolatot. 

A magyarok lakta települések közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését 

célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása teljes mértékben jellemzi 

a községet. 

 

Szentgotthárd jelenleg is több testvér – települési kapcsolatot tart számon, melyek aktivitása 

sokszínű képet mutat, de külhonban lévő magyar ajkú településsel ezidáig még nem köttetett 

ilyen megállapodás, ezért célszerű lenne ebbe az irányba is nyitni az egymáshoz tartozás 

megerősítése céljából. A kapcsolat lehetővé tenné a magyarságtudat megerősítését 

Szentgotthárd lakossága számára is erősíteni, kiváltképpen a kultúra és oktatás területén. 

 

Csíkszépvízzel a kapcsolatfelvétel megtörtént és megkeresésünket pozitív fogadtatás 

jellemezte, örömmel vennének egy testvér – települési kapcsolat előkészítését 

Szentgotthárddal, melyhez a Képviselő – testület jóváhagyása szükséges. 

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Csíkszépvíz Község Polgármesteri Hivatala között 

partnerségi- és együttműködési megállapodás jöjjön létre, illetve felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert a megállapodás előkészítésére és szándéknyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

 

                                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
44 

 

alulírott Ferencz Tibor, mint Csíkszépvíz Község Polgármesteri Hivatal (…… Csíkszépvíz, 

………………….) polgármestere és alulírott Huszár Gábor, mint Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) polgármestere 

kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a Csíkszépvíz és Szentgotthárd települések közötti 

összetartás előmozdítása érdekében folyamatos, testvérvárosi szintű együttműködést alakítunk 

ki, elsősorban az alábbi célok megvalósítására: 

 

- a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítésének támogatása a testvér-települési 

együttműködések útján, ennek keretében a települések közötti magyar-magyar 

kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 

együttműködések megvalósítása, 

 

- településeink történelmének és kulturális örökségének megismertetése egymással 

kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek (találkozók, közös programok, 

rendezvények) megvalósítása által, 

 

- a két település lakosai közötti baráti kapcsolatok felvételének támogatása,  

 

- a cserekapcsolatok és az együttműködések elősegítése a települések polgárai, 

egyesületei, civil szervezetei között a kultúra, vallás, oktatás, gazdaság és a turizmus 

területén. 

 

Csíkszépvíz 2017. március 29.  Szentgotthárd 2017. március 29.                        

 

 

 

……………………………………… 

Ferencz Tibor polgármester 

Csíkszépvíz Község Polgármesteri Hivatal 

 

 

………………………..………… 

Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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Tárgy: Testvér – települési együttműködések pályázat 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Testvér-települési programok megvalósítására hirdet pályázatot 200 millió forintos 

keretösszeggel a nemzetpolitikai államtitkárság, a cél: a magyar-magyar kapcsolatok 

elmélyítése. 

 

A pályázati felhívás tárgya: 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 

kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések 

támogatása. Ezen belül: 

 meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok 

és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, 

Ausztria önkormányzatai között, 

 a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, 

 a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez 

kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása, 

 a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények 

együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági 

és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása 

 új testvér-települési kapcsolatok kiépítése. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által koordinált pályázatok benyújtási határideje: 2017. 

március 31.  

A pályázható támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a 

Támogató. 

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási 

kötelezettséggel. 

Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30. 

 

Tervezett projekt: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a romániai Csíkszépvíz Polgármesteri Hivatalával és a 

szlovákiai Somorja Község önkormányzatával kívánt volna új testvér – települési kapcsolatot 

kiépíteni. Az érintett partnerekkel való kapcsolatfelvétel megtörtént. 

Csíkszépvíz  Polgármesteri Hivatal részéről visszaérkezett pozitív visszajelzés alapján a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok (2017. július 28 – 30.) kiváló alkalom lenne a külhonból 

érkező delegációk vendégül látására, amely az együttműködés elindítása is lenne egyúttal.  

Mivel az előterjesztés leadásának napjáig még nem tudjuk a pontos létszámot az esetlegesen 

hozzánk ellátogatókról, így pontos költségvetést sem tudunk mellékelni egyelőre.  

Azonban, ha lehetőségünk lesz a pályázatot benyújtani, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának abban az esetben önerőről kizárólag olyan mértékben lenne szükséges 

gondoskodnia, amennyi a 43,66%-os reprezentációs adóból következik. Ez a pályázatban nem 

elszámolható költség, ami az Önkormányzat által megrendelt minden étkezési és 

szállásfoglalás esetén fizetendő, a pályázattól függetlenül. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Nonprofit Zrt. által kiírt „Testvér – települési programok és együttműködések” elnevezésű 

pályázati felhívásra és vállalja az étkezés és szállásfoglalás kapcsán felmerülő 43,66%-os 

reprezentációs adó megfizetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

 

                                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
47 

Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi évhez hasonlóan az idén is bizonyos önkormányzati feladatokat civil 

szervezetekkel kívánunk megoldani, velük kötünk szerződést. .A 2017. 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. 

Tavaly a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 360.000 Ft-ot (ellátta továbbá a 

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

Szentgotthárd-Rábafüzes 40.000 Ft-ot, a Máriaujfaluért Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület  80.000 Ft.- ot, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület 6.000 Ft-ot, a Zsidai 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 105.000 Ft-ot, a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülete  a Zsidai városrészen a zsidai sportpálya kaszálásáért 50.000 Ft-ot kapott. 

 

2017. évben  

- a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálásra, takarításra, hulladék   

összegyűjtésére  190.000 Ft-ot szeretne kapni. Az Egyesület tekintetében az összeg 

csökkentésére azért kerülne sor, mert az idén nem vállalja fel a kihelyezett 

hulladékgyűjtők folyamatos szükség szerinti ürítését, a legalább kéthetenkénti 

hulladékgyűjtő zsákok cseréjét, illetve a megrongálódott, hiányzó 

hulladékgyűjtők  folyamatos karbantartását, szükség szerinti pótlását, továbbá 

környezetük folyamatos tisztántartását. A támogatási szerződés a tavalyihoz képest 

még módosulna abban is, hogy az Egyesület az idén vállalná legalább évi két 

alkalommal a jakabházi lezárt temető kaszálását.  

- a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálásra  40.000 Ft-  

ot 

- a Máriaujfaluért Egyesület kaszálásra, takarításra, hulladék összegyűjtésére 167.000  

Ft-ot        

- a  Farkasfa Jövőjéért Egyesület  kaszálásra 80.000 Ft.-ot 

- a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásra 105.000 Ft-ot 

- a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesület a sportpálya kaszálásra 

50.000  Ft-ot . 

- a Horgász Egyesület Rábafüzesen kaszálásra 6.000 Ft-ot kér. 

A mellékelt kérelem alapján az idén az Egyesület felvállalná a volt városi  

strand éves karbantartását, kaszálását 200.000 Ft összeg ellenében.  

Szentgotthárd Város 2017. évi költségvetésében bruttó 300.000 Ft-tal tervezésre került a 

SZET Kft. tekintetében a volt városi strand karbantartása és kaszálása.  Meglátásunk szerint a 
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terület kaszálása ebből 200 e Ft-ért az Egyesületre rábízható, de a terület ezen túlmenően 

további karbantartásra is szorul: kiszakítják a kerítést, hozzányúlnak a még álló 

épületrészekhez, kitörnek kerítésoszlopot, leverik a lakatot, leemelik a kaput – hogy csak a 

2016-ban tapasztalt konkrét eseteket említsük – e feladatok viszont nem adhatók át egy civil 

szervezetnek. Erre továbbra is forrást kell biztosítani a SZET Szentgotthárdi Kft részére. Ezek 

után eldöntendő, hogy a keretet, ami mindezekre összességében fedezetet ad érdemes-e 

megbontani. 

 

Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 1.123.277,- Ft-ra van szükség, mivel e 

szervezetek most is vállalták a munka elvégzését.  

 

A fedezet az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből illetve a települési hulladék vegyes 

begyűjtése, szállításának keretéből 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 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében. 

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

 

 A Képviselő-testület 2013. augusztus 29-i ülésén a 196/2013.számú határozatával az 

Önkormányzat és a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti 

Megállapodást a Zsidai Városrészi Kultúrház 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. 

 

Mindezek alapján 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, Rábafüzesi Városrészi Klub esetében: Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui 

Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata lenne a szerződő partner.  

 

A Civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a támogatási összegek úgy válnak utalhatóvá, 

hogyha a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2016. évi beszámolójukat. 

 

3.) A tavalyihoz hasonlóan az idén is megkeresett bennünket az Őr-Nyék Hagyományőrző 

Alapítvány, aki most is összegyűjtené a hulladékot az Apátistvánfalva felé vezető útnak, 

egészen a volt folyékony hulladék lerakó telep deli oldaláig. Az első gyűjtési nap március 19-

én meg is volt. Az Alapítvány tavaly 50.000 Ft támogatást kapott. 3016-ban a településről 

kivezető utak menti szemétmennyiséget látva kerestünk meg szentgotthárdi civil 

szervezeteket a hulladék összeszedése érdekében. Sajnos érdektelenséggel találkoztunk – 

egyedül ez az alapítvány vállalta fel a Szentgotthárdról Apátistvánfalva felé vezető út mentén 

a gyűjtést és végezte ezt egész évben.  

 

Hatásvizsgálat 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
49 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A felsorolt feladatok elláttathatóak lennének vállalkozókkal is, akár az önkormányzat cégével 

is, de azok vagy többlet erőforrásokat igényelnének, ami többletköltséggel is járna, illetve a 

kaszálást évente 1-2 alkalommal tudnák felvállalni, ami biztos, hogy nehézséget okozna. A 

civil szervezetek viszont ez által bevételhez juthatnak, amit más hasznos célra is fordíthatnak.  

 

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

feltételek?  

A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. 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?  

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 illetve 

ha az Egyesület 2016. évi beszámolója a Bírósághoz letétbe helyezésre kerül. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

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

fizettetni.              

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

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

létszámbővítéssel nem jár. 

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 határozatban 

foglaltak szerinti szerződések megkötésére a következők szerint:  

1.1. a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

1.1.1. - Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a 

szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,  

1.1.2. - Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal 40.000 Ft összegben, és a Horgász Egyesülettel 6.000 

Ft összegben, 

1.1.3. -  A Horgász Egyesülettel kötött 4912/2015. számú szerződést  

„A” variáció:  nem módosítja  

„B” variáció: az alábbiak szerint módosítja: 

   a.) A megállapodás 3.) pontja kiegészül: a régi városi strand terület kaszálása szövegrésszel 

   b.) A megállapodás 3.)pontjában szereplő területek teljes nagyságát valamint a területekért 
fizetett piaci vállalkozó díj mértékét 200.000.- Ft-tal megemelve 485.277 Ft – ra módosítja, 
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1.1.4. - Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a 

takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért 

Egyesülettel 167.000 Ft összegben,      

1.1.6. - Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesülettel 80.000 Ft. összegben, 

1.1.7. - Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 105.000 Ft összegben. 

1.1.8. – Megállapodás a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülettel a zsidai 

sportpálya kaszálásra 50.000  Ft összegben 

1.2.) A támogatások fedezete a 2017. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület 

kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése, szállításának kerete. 

 

2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 

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, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

2.2.) A megállapodások fedezete a 2017. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és 

támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése 

kapcsán 

- támogatás a Szentgotthárd, Árpádút végétől Apátistvánfalva irányába a volt 

folyékonyhulladék lerakó telepig - Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére 50.000.- Ft 

mértékben 

4.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2017. április 15. 

                utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

                      

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE - tekeszakosztályának kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárdi VSE elnöke a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 

1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a májusi utánpótlás Világkupa 

versenyen való részvételhez az egyesület versenyzői részére. 

 

A Thermalpark Szentgotthárdi VSE Tekeszakosztályának helyi versenyzői Karba Bálint és 

Karba Noel idei kimagasló eredményeikkel, és a márciusi edzőtáborban mutatott remek 

teljesítményükkel kiérdemelték, hogy hazánkat képviselhetik a májusi németországi 

utánpótlás teke Világkupán. A VK-n való részvétel is azt bizonyítja, hogy a helyi tekecsapat 

rendkívül jó utánpótlás nevelési munkát végez, mivel ismét szentgotthárdi tekés képviselheti 

Magyarországot egy világeseményen. 

 

2017-ben a németországi Dettenheimben rendezik a felnőtt férfi és női Világbajnokságot, ezt 

az eseményt megelőzően az U14-es és U18-as Világkupán vehetnek részt a világ legjobb 

tekései. A verseny 2017.05.10-19-ig zajlik, amin a két szentgotthárdi versenyző képviseli 

hazánkat és városunkat. 

 

Noel egyedüli magyar versenyzőként az U14-es korosztályban versenyezve küzdhet a minél 

előkelőbb helyezésért. Míg testvére a 16 éves Bálint az U18-as csapat tagjaként versenyez a 

németországi versenyen. 

 

A versenyen az egész világról érkeznek utánpótlás versenyzők akik a tekeversenyző elitet 

jelentik így a számukra az idei versenynaptár egyik legnívósabb versenye lesz 

Németországban. 

 

Az egyesület a támogatás ellenszolgáltatásaként média megjelenést, közösségi oldalon 

megjelenést illetve a ruházaton történő megjelenést vállalja. 

 

Az előterjesztés 1. számú mellékletében található az egyesület kérelme, amelyben szerepel 

az igényelt támogatási összeg, ami 100.000, - Ft. 

 

A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az utánpótlás Világkupához való 

részvételhez anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőket, a csatolt kérelem 

tartalma alapján 100.000,- Ft-ot a versenyzők számára biztosítani szíveskedjen. 

 

Hatásvizsgálat 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges?  

Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi versenyzők sportágukban kiemelkedően 

szerepeltek az idei évben, a versenyeken jól szerepeltek, ezért kiérdemelték a 

válogatott meghívót, valamint a Világkupán való részvételt.   
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8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem tervezett. 

 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? 

Amennyiben az Önkormányzat a támogatást biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati 

tényezője. 

 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

A versenyzőknek saját maguknak kell finanszírozni azokat a kiadásokat, amit a 

Magyar Tekeszövetség nem fedez számukra.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: 

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárdi VSE 

kérelmét, fedezet hiányában NEM tudja támogatni.  

 

B. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárdi VSE 

kérelmét 100.000- Ft összegben támogatja, a ………………. terhére, azzal a feltétellel, 

hogy az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületei támogatóként tünteti fel. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

Szentgotthárd, 2017. március 29.  

 

         Huszár Gábor  

         polgármester    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

1. számú melléklet 
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet és a lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Bérleti díj meghatározása 

 

2016. áprilisában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor 

fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér 

általános mértéke (szociális bérlakásoknál) 167.-Ft/m2-ről lett megemelve a jelenlegi 174 

Ft/m
2
-re. 

 

„(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 81.995,- Ft-ot, vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 

korrekcióval számított értéket, 102.490,- Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet 

táblázatában foglalt korrekciókkal módosul. 

 

Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 

határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A 

KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke 0,4 % volt, amely alapján az emelés mértéke 

nem érné el az 1.-Ft-ot sem. 

  Ezért idén nem javasoljuk az emelést, de természetesen a T. Testületnek joga van ettől 

függetlenül emelni.  

Ha mégis emelés mellett döntene a testület, akkor figyelembe vehető szempont lehet a 

nyugdíjak emelésének mértéke 1,6 %. Ha ennyivel emelnénk az alaplakbér mértékét 

akkor az 174.-Ft-ról 177.-Ft-ra történő emelkedést jelent m2-ként. 

A rendelet módosítással a lehetőség adott. 

A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző 

mértékű lakbérek.  

A lakásbérleti díjak között 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.  

 

Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatása:  

Társadalmi: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik többletkiadást jelent. A bérleti díj 

emelkedése mindig elégedetlenkedéssel jár, valamint a bérlők ezáltal magasabb szolgáltatást 

várnak el, köztük olyanokat is, amelyek az ő feladatuk (pl. csepegő csap javítása - ingyen.), s 

azt többen is nehezen veszik tudomásul, hogy ők a piaci körülményekhez képest egy jóval 

kedvezőbb rendszerben bérlik a lakást. Továbbá a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem 

fizetők esetében  magasabb arányban nő a tartozás.  

Nem utolsó szempont, hogy az emelés mértéke a piaci alapon bérbe adott lakásoknál 

hatványozódik az 5-szörös szorzótényező miatt. 

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent. Nem szerencsés, ha 

évek maradnak ki amikor nem emelkedik a bérleti díj hiszen a végén a fizetendő bérleti díj 

annyira elmarad a realitásoktól, hogy azt később már nem  nagyon lehet rendezni vagy olyan 

nagyot kell lépni, ami további elégedetlenséget illetve nehézségeket okoz. Így logikusabb 

tűnik a folyamatos, kisebb lépésekben történő emelés.  

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns  
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár 

csak egyszeri hatás bérleti szerződések lakbér mértékére vonatkozó részének módosítása 

szükséges. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

A bérleti díjak a piaci változásokat nem követik.  

 

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) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 

szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995,- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek 

legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek 

továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, 

kivéve a külterületi (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, 

erdő művelési ágú) -  és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt 

ingatlant. Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor 

alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 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.” 

 

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 81.995,- Ft-ot, vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 

korrekcióval számított értéket, 102.490,- Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet 

táblázatában foglalt korrekciókkal módosul. 

 
„1. melléklet 

a 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

A havi lakbér általános mértékének korrekciói jövedelemhatár túllépés esetén 

 

 A B 

1 Amennyiben a jövedelmi határok a 4. § 

(1) bekezdése szerinti mértéket 

meghaladják… 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4. § (1) bekezdése szerinti 

lakbérhez képest: 

2 0 -10.000,-                    Ft-tal 50 % 

3 10.000 - 20.000,-         Ft-tal 70 % 
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4 Több, mint 20.000,-     Ft-tal  100 % 

 

(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és 

az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 

korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint 

számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 

személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 

korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 142.730,- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ 

tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály 

vonatkozik a lakások bérletéről szóló12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában 

szabályozott, piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy 

költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros 

bérleti díj minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 142.730,- 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.(ezek pár 1-3%-os emelések voltak.)  

Ez a rendszer működött a tavalyi évig, akkor ugyanis a minimálbér 7%-os emelésével a 

minimálbér elkerülte a szociális szintet, tehát a minimálbéren foglalkoztatottak nem lettek 

volna jogosultak szociális bérlakásra, ezért a Testület tavaly a minimálbérhez hasonlóan 7%-

kal emelte meg a jövedelem szinteket. 

A piaci alapon történt bérbeadásoknál kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott 

küszöbszámot 2%-kal emelte meg, mely a nyugdíj emeléssel volt összhangban. 

 

Ez az összeg szociális szintnél jelenleg 81.995.-Ft, ill. a piaci elven bérbe adott lakásoknál a 

kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott küszöbszám a 142.730.-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. 1,6%-kal emelkedtek a tavaly hasonló 

időszakhoz képest. 

A jelenlegi minimálbér nettó: 84.788.-Ft, mely kb. 15%-ot emelkedett 2016. évi bérhez 

képest. Mivel a minimálbér magasabb arányban emelkedett, mint a nyugdíjak, ezért a 

minimálbér elhagyta az általunk lakásigénylésnél megállapított szociális szintet, vagyis 

bekövetkezett ismét az, hogy valaki minimálbért keres, és mégsem lesz jogosult szociális 

bérlakásra. S akkor még nem említettük ha több műszakban dolgozik s hozzáadódnak a 

kötelező pótlékok is.  

Ezért az emelés mértéke megfontolandó, sőt többféle javaslatot is teszünk az emelés 

mértékére: 
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A.variáció: A nyugdíjak emelésével hasonló 1,6%-os mértékben emelni.  

 

B.variáció: A minimálbér emelésével hasonló 15%-os mértékben emelni. (nettó átlagkereset 

2016-ban 2015. évhez képest 7,8 %-kal emelkedtek* forrás:  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1612.html) 

 

C variáció: A minimálbérhez igazodva nem %-os értéket állapít meg a Testület, hanem egy 

konkrét összeget, Pl. a minimálbérhez képest egy állandó +10 - 15.000.-Ft-tal magasabb 

összeget. (ezen javaslatunkat azért gondoltuk megfontolni, mert ha a minimálbér emelés %-os 

mértékével egyező %-ban kerül megemelésre a megállapított szociális jövedelem szint, akkor 

évek során a két érték közti különbség megnő.  (szemléltetve: 2016-ban: minimál bér: 

73.815.-Ft, szoc. lak.igény jövedelem szint: 81.995.-Ft, a különbség: 8.180.-Ft, ha ezen 

összegeket a minimálbér 15%-os emeléssel nézzük, akkor 2017-ben: minimál bér: 84.788.-Ft,  

szoc. lak.igény jövedelem szint 94.294.-Ft, a különbség: 9.506.-Ft, tehát a 2016-os évhez 

képest 1326.-Ft-tal nőtt a különbség.) 
 

A fenti variációk valamelyike szerint javasoljuk a jövedelmi szinthatárok emelését is 

megállapítani. 

De ettől eltérő szinthatár növekedéséről is dönthet a T. Testület, nagyobb mértékű emelés 

esetén  s akkor több bérlő maradhat a szociális szintet jelentő jövedelem határ alatt, 

kevesebben esnek költségelvű bérlői besorolásba, továbbá többen lesznek jogosultak szociális 

alapon lakásigénylési kérelmet benyújtani.  

Ha netán a T. testület azt mondja, hogy a jövedelmi szintet csak a nyugdíjak mértékének 

megfelelően emeli, akkor nyugdíjasokon kívül szűkül azok köre akik szociális alapon 

bérelhetnek lakást. 

Nyilván való  az is, ha két felnőtt akik minimálbért keresnek és van egy-két-három 

gyermekük azok a családok ezután is beleférnek ebbe a körbe (egy főre eső nettó havi 

jövedelem miatt), s akkor csak a nem egyedülálló minimálbért kereső, dolgozó, s gyermek 

nélküli párok szorulnak ki ezen körből. 

Mindkét emelés mértéke kettős hatású: 

- ha csak 1,6 %-kal emelünk, akkor az alacsony jövedelműek közül egyre kevesebben tudják 

beadni lakásigénylési kérelmüket a minimálbér nagyobb arányú emelkedése miatt, másik 

oldala, hogy a bérbeadó felé bevétel kiesés nem jelentkezik, mert az eddigi költségelvű bérlők 

továbbra is ebben a kategóriában maradnak, ha jelentősebb jövedelem csökkenésük nem 

jelentkezik. 

- ha 15%-kal emelünk, akkor az alacsony jövedelműek közül többen tudnak lakásigénylési 

kérelmet benyújtani, viszont akkor valamennyi bevétel kiesés történhet, mert kevesebb bérlő 

esik költségelvű besorolásba – itt inkább azok érintettek, akik a költségelvű besorolás határán 

mozognak. Pozitívan érintheti a nyugdíjasokat is, a nyugdíj emelés mértékénél nagyobb szintű 

növekedés esetén többen maradnak szociális szintű besorolásban.    

Számítási módok: 

Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának 

számszerűen: 

     „A”    „B”       

„C” 

Jelenlegi érték: 1,6 %-os emelés: 15%-os emelés: nettó minimálbér 

84.788+10.000.-Ft 

81.995.-Ft 83.307.-Ft 94.294.-Ft 94.788.-Ft 

Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve /2/A.§ (5) bekezdésben szereplő személyeknél/: 

102.494.-Ft 104.134.-Ft 117.868.-Ft 118.485.-Ft 
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Jelenlegi érték 
(Kedvezményesebb Piaci alapú, 

lakbér rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében 

1,6 %-os emelés: 15 %-os emelés: nettó minimálbér 

+70.000.-Ft 

(ez a reálbér 

körüli emelés 

mértéke kb 8%) 

142.730.-Ft 145.014.-Ft 164.140.-Ft 154.788.-Ft 

 

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 1. sz. melléklet és a lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklet   szerinti módosítása szükséges.  

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: nincs   
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról kisebb  bevétel csökkenést okozhat, mivel a 

nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén több nyugdíjas marad a 

kedvezményesebb körben.   

A változásnak társadalmi kihatása: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik nem jelent 

többletkiadást.     

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 

gyakorlatához képest. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, jogalkotás 

elmaradása esetén ez elmaradna.  

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2017. március 7. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                    jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

önkormányzati 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  2/A.§ (1) bekezdése a következők szerint 

módosul:  

„2/A (1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 

szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995,- Ft-ot,  

„A” variáció: 83.307.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  94.294.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  94.788.-Ft-ot  

továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető 

lakóingatlannal. Nem rendelkeznek továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az 

előzőekben nem említett ingatlannal, kivéve a külterületi (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 

legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési ágú) -  és az özvegyi haszonélvezeti jogon 

alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű 

személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes 

értéke a 2.800.000,- Ft-ot 3.200.000.-Ft-ot meghaladja. Az elbírálás során előnyben kell 

részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 

 

2.§ A rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 

szükséges a 2016-ban  megállapított jövedelemszint emelése. 
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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.§ A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 4. §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 174,-

Ft/m
2
,, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.-Ft-ot  

„A” variáció: 83.307.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  94.294.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  94.788.-Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 

korrekcióval számított értéket, 102.490.-Ft-ot.  

„A” variáció: 104.134.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  117.868.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  118.485.-Ft-ot 

 

 (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 81.995,- Ft-ot,  

„A” variáció: 83.307.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  94.294.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  94.788.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 

korrekcióval számított értéket, 102.490.-Ft-ot.  

„A” variáció: 104.134.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  117.868.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  118.485.-Ft-ot a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet 

táblázatában foglalt korrekciókkal módosul.” 

 
3.§. A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 

korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint 

számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 

személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 

korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 142.730,- Ft-ot,  

„A” variáció: 145.014.-Ft -ot  
VAGY „B” variáció:  164.140.-Ft-ot  
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VAGY „C” variáció:  154.788.-Ft-ot továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni 

arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály vonatkozik a 

lakások bérletéről szóló12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában szabályozott, 

piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy költségelvű 

lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj 

minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

142.730,- Ft-ot.  

„A” variáció: 145.014.-Ft-ot  
VAGY „B” variáció:  164.140.-Ft-ot  

VAGY „C” variáció:  154.788.-Ft-ot” 

 

4.§ Ez a rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba. 

       

          Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                         jegyző                                                       polgármester 

Kihirdetés: 
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Indoklás: 

 
1.§-hoz: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 

 

2.§-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 2016-ban megállapított érték emelése. 
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Tárgy: Közösségi kertek akasztó domb   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adott területrészeket az Önkormányzat tulajdonában lévő szentgotthárdi 926 

és 928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanaiból, melyhez 11 

magánszemély és a PRONAS részére a 67/2012. számú határozat 4.) pontja, a 125/2012. sz., 

a 200/2012. sz., 116/2013 sz., 215/2013. sz. és a 165/2014. sz. határozata alapján hozzá is 

járult. 

67/2012. számú határozat 4.) pontja 

„4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 926 és 

928/1 hrsz-ú ingatlant Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg István 

Szentgotthárd Honvéd u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u . 39., Merkliné Kardos 

Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., Horváth Brigitta Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. 

Hámori Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 5. I/3., Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. 

és Papfalvi Gábor Szentgotthárd Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek valamint a 

PRONASZ Egyesület Szentgotthárd számára. A. szerződő felek kötelezettsége, hogy a területet 

közösen rendbe tegyék és azon mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. A területen a rend 

fenntartásáért közösen felelnek. 

A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól.” 

 

125/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő 

felek közé Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33. sz. alatti lakos felvételre 

kerüljön. 

 

200/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő 

felek közé Árva Tünde 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 37. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

116/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 
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ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő 

felek közé Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

215/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben haszonkölcsönbe vevők 

közt szereplő Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., sz. alatti lakos 

helyébe 2013.10.01-től Mesics Tamás és felesége, Mesicsné Papp Éva Melinda, 9970 

Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5. sz. alatti lakosok felvételre kerüljenek. 

 

165/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

6:358.§ (2) – (3) bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 

és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben 

haszonkölcsönbe vevők közt szereplő Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33., 

sz. alatti lakos helyébe 2014.07.01-től Hertelendy Béla 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. 

sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

A haszonkölcsönbe vevők közül Oláh Sándorné 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1., sz. 

alatti lakos 2016. júliusában leadta az általa használt területrészt.  

 

A 67/2012. sz. határozat alapján a Haszonkölcsön szerződés (1.sz. melléklet) 2017.03.31-n 

lejár. A haszonkölcsönbe vevők az elmúlt évek során a területeiket gondozták, gyümölcsfákat 

ültettek, kertészkedtek, amit jelenleg is folytatnak, így a haszonkölcsön szerződés 

meghosszabbítását javasoljuk a T. Testület felé. 

Az Oláh Sándorné által leadott (2.sz. melléklet) jelenleg üres területre Lovenyák Lívia 9970 

Szentgotthárd, Petőfi u. 16.) sz. alatti lakos jelentkezett (3.sz. melléklet), így a szerződésbe 

javasoljuk őt is beemelni a haszonkölcsönbe vevők közé. 

 

PTK az alábbiak szerint szabályozza a haszonkölcsönbe adást: 

XLVI. Fejezet 

A haszonkölcsön-szerződés 

6:357. § [Haszonkölcsön-szerződés] 

(1) Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges 

használatának ingyenes átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles. 

(2) A szerződés teljesítését a kölcsönadó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés 

megkötése után a saját vagy a kölcsönvevő körülményeiben vagy a kölcsönvevőhöz fűződő 

viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható 

el. Megtagadhatja a kölcsönadó a szerződés teljesítését akkor is, ha a szerződés megkötése 

után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt felmondásnak van helye. 

(3) A jogok időleges gyakorlásának más személy részére történő ingyenes átengedésére a 

haszonkölcsön szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

6:358. § [A haszonkölcsönbe adott dolog használata, hasznainak szedése] 

(1) A kölcsönvevő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. 

(2) A dolgot a kölcsönvevő a kölcsönadó hozzájárulásával jogosult harmadik személy 

használatába adni. 

(3) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulásával adta más használatába, a 

használó magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna. 
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(4) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulása nélkül engedi át másnak 

használatra, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 

(5) A dolog haszna a kölcsönadót illeti. 

(6) A kölcsönvevőt terhelik a dolog fenntartásának költségei, a dologra fordított egyéb 

költségeit a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti. 

 

6:359. § [A haszonkölcsön megszűnte] 

(1) A haszonkölcsön megszűnik 

a) a dolog visszaadásával; 

b) a kölcsönvevő halálával. 

(2) A határozatlan időre kötött haszonkölcsön-szerződést a kölcsönadó tizenöt napra 

felmondhatja. A kölcsönadó halála esetén örököse a felmondás jogát akkor is gyakorolhatja, 

ha felmondásnak egyébként nem volna helye. 

(3) A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja; a kölcsönadó a dolog 

visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. 

(4) A kölcsönadó felmondhatja a szerződést, ha 

a) a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált; 

b) a kölcsönvevő a dolgot rongálja, nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen 

használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy egyébként fennáll a 

veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni; 

c) a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott; 

d) a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra. 

 

A 2012. május 31-n megkötött haszonkölcsön szerződés 4. pontja alapján a szerződés 

meghosszabbítható:  

„4. A haszonkölcsön határozott időtartamú, 2012. április 1-től 2017. március 31-ig 
tart. A haszonkölcsön szerződés kölcsönös akarat esetében meghosszabbítható – 
ehhez a Haszonkölcsönbe adó Képviselő – testületének döntése szükséges.  A 
határidő lejártakor a haszonkölcsönbe vevő köteles a haszonkölcsön tárgyát képező 
ingatlant visszaszármaztatni, a területet eredeti állapotába visszaállítani. A 
haszonkölcsön ingyenes, ennek alapján a haszonkölcsönbe vevő díjat az ingatlanok 
használatáért nem köteles fizetni.”  
Mivel Lovenyák Lívia személyében új haszonkölcsönbe vevő is lesz, ezért javasoljuk új  

szerződés megkötését.  

A fenti pont és Vagyonrendelet szerint is szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 

Javasoljuk a szerződés 5 év időtartamra történő megkötését.  

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

6:358.§ (2) – (3) bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 

és 928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra jelen előterjesztés 4.sz. 

melléklet szerinti Haszonkölcsön szerződés megkötésre kerüljön, s felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2017. március 10.       
                                                                                                                     Doncsecz András 
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                                     városüzemeltetési 

vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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 1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 

 

HASZZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

 

 

Mely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.  (képviseletében: 

Huszár Gábor polgármester) mint haszonkölcsönbe adó – (a továbbiakban: haszonkölcsönbe 

adó),  

Másrészről 

Hámori Attila, 9970 Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 5. I/3. 

Trifusz József , 9970 Szentgotthárd,Árpád u. 17., 

Papfalvi Gábor, 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 2., 

Herczeg István, 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 19., 

Horváth Brigitta 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/D. 

Csuk Roland, 9970 Szentgotthárd, Petőfi S. u. 39., 

Árva Tünde 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 37., 

Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz., 

Mesics Tamás és Mesicsné Papp Éva Melinda 9970 Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5. 

Hertelendy Béla 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. sz., 

Lovenyák Lívia 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 16. 

Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás (PRONAS) mint civil szervezet (bírósági 

nyilvántartási száma: Pk.60.099/2007/4 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. (képv.: Soós 

Zoltán, elnök), mint haszonkölcsönbe vevők, (továbbiakban: haszonkölcsönbe vevők között 

az alábbiak szerint: 

 

1. A haszönkölcsönbe adó tulajdonát képezi a Szentgotthárd 926 hrsz-ú, 7672 m
2
 és a 928/1 

hrsz-ú,  2722 m
2
 területű 1/1 tul. arányú ingatlanok, melyek. Szentgotthárdon, az Akasztó 

dombon helyezkednek el. A két ingatlant egy út választja el egymástól, a jelen szerződés 

az út mindkét oldalán elterülő ingatlanra vonatkozik.  

 

2. Haszonkölcsönbe adó a tulajdonát képező, 1. pontban megjelölt ingatlanokat a 

„Fenntartható fejlődésért program Közösségi Kertek kialakítása” akció keretében a 

Képviselő-testület ………./2017. sz. határozata alapján kiskerti gazdálkodás folytatása 

céljából haszonkölcsönbe adja.  

 

3. Haszonkölcsönbe vevők az általuk haszonkölcsönbe átvett ingatlanokat jogosultak és 

kötelesek rendeltetésszerűen igénybe venni; jogosultak és kötelesek azokat használni. A 

Haszonkölcsönbe vevők kötelesek az általuk haszonkölcsönbe vett ingatlanokat karban 

tartani, a karbantartással kapcsolatos valamennyi költséget finanszírozni – ezzel 

kapcsolatosan a Haszonkölcsönbe adóval szemben semmiféle jogcímen semmiféle 

követelést nem érvényesíthetnek.   

 

4. A haszonkölcsön határozott időtartamú, 2017. április 1-től 2022. március 31-ig tart. A 

haszonkölcsön szerződés kölcsönös akarat esetében meghosszabbítható – ehhez a 

Haszonkölcsönbe adó Képviselő – testületének döntése szükséges.  A határidő lejártakor 

a haszonkölcsönbe vevő köteles a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlant 

visszaszármaztatni, a területet eredeti állapotába visszaállítani. A haszonkölcsön 

ingyenes, ennek alapján a haszonkölcsönbe vevő díjat az ingatlanok használatáért nem 

köteles fizetni.  
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5. A haszonkölcsönbe vevők az 1. pontban megjelölt ingatlanokat további személy részére 

használatba nem adhatják át és az ingatlanokat kizárólag a művelési ágnak megfelelően 

használhatják. 

 

6. A haszonkölcsön fennállása alatt a haszonkölcsönbe vevők kötelesek az ingatlanokat a jó 

gazda gondosságával az ingatlanok rendeletetésének megfelelően művelni, továbbá 

bármely váratlan esemény bekövetkezéséről azonnal kötelesek a haszonkölcsönbe adót 

tájékoztatni. 

 

7. A Haszonkölcsönbe vevők kötelesek az 1.) pontban körülírt ingatlanokat rendben tartani, a 

rend fenntartásáért közösen felelnek. A Haszonkölcsönbe vevők maguk határozzák meg, 

hogy az ingatlanokon belül személy szerint ki milyen területet használ – ennek minden 

kérdésében a felek maguk állapodnak meg. További személyek is bekapcsolódhatnak 

területhasználatba – ehhez a haszonkölcsön – szerződést ki kell egészíteni és az újonnan 

belépőkkel a használat módjáról meg kell állapodni. Az újonnan belépőkkel a 

Haszonkölcsönbe adó köt a jelen szerződéssel azonos tartalmú szerződést de csak akkor, 

ha a Haszonkölcsönbe vevők többsége ezzel előzetesen egyetért. Az ingatlanokon épület, 

építmény, oszlopokon álló kerítés csak a Haszonkölcsönbe adóval történő ELŐZETES  

egyeztetés után lehetséges. 

 

8. 8.1.) A haszonkölcsönbe vevők közül a PRONASZ mint civil szervezet képviselője 

kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 11.§ (13) bekezdésében 

foglaltakkal összhangban a területen telepít és gondoz őshonos gyümölcsfákat a helyi 

környezet védelme érdekében az önkormányzat fenntartható fejlődés érdekében indított 

programjával összhangban, és ezzel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti közfeladat ellátásában működik közre.  A 

PRONASZ továbbá a szentgotthárdi oktatási intézményekben lévő gyermekek egészséges 

élelmiszerrel való ellátása érdekében a megtermelendő gyümölcsökkel a helyi 

intézményeket fogja ellátni és ezzel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti közfeladat ellátásában működik közre. 

 

      8.2.) A haszonkölcsönbe vevők közül a PRONASZ mint civil szervezet képviselője 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy  a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. Tv. 11.§ (10) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mert a törvényben 

meghatározott átlátható szervezet. 

 

9. A Haszonkölcsönbe adó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha a Haszonkölcsönbe vevők az e szerződés szerinti kötelezettségeket nem 

teljesíti. 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó 

szabályai az irányadók.  

 

11. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Szentgotthárd, 2017. ….. 
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………………………………………. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Huszár Gábor polgármester 

haszonkölcsönbe adó 

 

 

 

 

Hámori Attila   Trifusz József   Papfalvi Gábor  

 

 

 

Herczeg István  Horváth Brigitta  Murányi Lajos 

 

 

 

Csuk Roland   Árva Tünde   Lovenyák Lívia 

 

 

 

 

Hertelendy Béla   Mesics Tamás és   Mesicsné Papp Éva Melinda 

 

 

 

 

Pro Natura St.Gotthard Civil 

Összefogás (PRONAS) 

Soós Zoltán, elnök 

 

Haszonkölcsönbe vevők 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek 

és díjainak felülvizsgálata  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 42/2004. (02.26.) számú határozatával a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta és kialakított egy egységes bérleti 

díj rendszert. A Képviselő-testület ennek alapján a bérleti díjakat felülvizsgálja. Ilyenkor a 

bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, valamint az egyéb helyiségek nem 

haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti díjainak módosításáról kell dönteni. 

A garázsok bérbeadása a SZET Szentgotthárdi Kft., míg az üzlethelyiségek, egyéb 

helyiségek és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

A megkötött bérleti szerződésekben úgy fogalmazunk, hogy a bérleti díjakat az 

önkormányzat minden évben az infláció mértékének megfelelően megemelheti – amennyiben 

az emelés ezt a mértéket nem haladja meg, akkor a bérlők az emelést automatikusan 

elfogadják.  

Az inflációnál nagyobb emelés szerződésmódosítás, melyet a Bérlő automatikusan nem 

köteles elfogadni.  

Utoljára a bérleti díjak 2014.április 1-vel emelkedtek, akkor a 2013. évi infláció, mértékével 

egyezően, 1,7%-kal. 

Azóta eltelt időszak alatt az infláció alakulása, forrás KSH.: 

2014: -0,2% 

2015: -0,1% 

2016: 0,4 % 

Tehát az elmúlt évi inflációk alapján (összességében 0,1%), ill. arra való hivatkozással 

automatikusan nem emelhető a bérleti díj, de ettől függetlenül a T. Testületnek joga van a 

díjak emelésére. Amennyiben a bérlő nem fogadja el a bérleti díj emelést, úgy rendes 

felmondással felmondható a bérleti szerződés. 

Bérleti díj emelése estén az új bérleti díjak 2017. május 1-től kerülnek hatályba. 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2017. május 01. napjától  

„A variáció”:  változatlanul hagyja. 

„B variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértéktől eltérően, …. %-kal 

megemeli. 

„C variáció”: az infláció mértékétől függetlenül kezdeményezi a bérleti díjak ….. %-kal 

történő emelését. 

A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2017. május 1-i 

hatálybalépési időponttal kell kiközölni.  

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2017. március 8. 
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 Doncsecz András 

          városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a 

Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek 

összege 2016. évben 1 100 000 forint. 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben márciusi Testületi 

ülésen  kerül rá sor.) 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2017. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi 

ülésen történik.  

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.  

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a 

benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint 

állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot 

kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.) 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A költségvetési tervezetben került 

benyújtásra, valamint a Kormányhoz benyújtandó Kormány engedély kérésének 

kötelező melléklete. 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing 

az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a  Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról kell, hogy döntsön. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek.  Ez a januári ülésen lenne aktuális, de az előterjesztés időpontjában még nem 

rendelkezünk teljes állománnyal, ezért ezt a következői ülés anyagában hozzuk. 

 

40/2017.számú képviselő-testületi határozat 

Az Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

kapcsán kidolgoztunk egy megoldási javaslatot ami jelen pillanatban egyeztetés alatt van az 

érintett szereplőkkel:  a vállalkozókkal, Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvánnyal, a 

Polgűrőrséggel ill. a rendőrséggel. A javaslatról majd a Képviselő – testület fog dönteni, az 
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egyeztetéseket követően ezt előterjesztjük.  Ezek megtörténte után előterjesztés készül a 

Képviselő-testület részére. 

 

 

II. 

Két ülés között történtek 

2017. március 

 

Városüzemeltetés: 

Két ülés között történtek 

2017. március 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október 

26.-i  megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület 

épület bontási munkái tárgyában a UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát 

az eljárás nyertesének nyilvánította. A bontási munkára a szerződés 

megkötésre került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2016. december 

1.-én megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest 

Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: I. 

ütem: épület bontása 2017. március 31., II. ütem: szomszédos ingatlan 

oromfalazatának helyreállítása 2017. május 31. 

 

 Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal kezelésében lévő, 

Szentgotthárd Vajda J. u. 6. szám alatti épületbe az átköltöztetése megtörtént. 

Helyiségek felújító munkái: meglévő szőnyegpadló felbontása, padozat, illetve 

padlóburkolatok készítése (csúszásmentesített kerámia, laminált padló), belső 

falképzések (felújító falfestések: glettelés, festés, lépcsőkorlát festése), 

személyzeti WC felújítása: csempeburkolat, járólap, új szerelvények (mosdó, 

WC csésze, öblítő tartály, csap, radiátor)Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

A beruházás befejeződött.  

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes Múzeum melléképületének 

állagmegóvó tetőjavításának munkálatait: (tetőszerkezet végződésénél 4 m 

tetőszerkezet állagmegóvó munkái)  

 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 50 m2 

 szelemenek, ollólábak, kötőgerenda és szarufák szükség szerinti cseréje vagy 

megerősítése fűrészelt fából 

 tetőszerkezet végének összehúzatása vonóvassal 

 visszabontott részen tetőlécezés készítése 50 m2 

 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 50 m2Kivitelező: Németh 

Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.)A beruházás 

befejeződött. 

 

 Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli 

tervdokumentációjának és az épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási 
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engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezési szerződés 

aláírásra került.  

      Tervezési koncepció: 

 Az elkészült engedélyezési terv alapján kivitelezési terv elkészítése - épület felújítása, 

átalakítása: fedélszék felújítása, megerősítése, héjazat cseréje. Vizesblokk-ok 

kialakítása, átalakítása. Épületgépészeti-, villamossági rekonstrukció  

 A lakás épületrész homlokzati felújítása a már megtervezésre került Művelődési ház 

megjelenésével azonos kivitelben. (hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje)Tervező: 

VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. áprilisA tervdokumentáció 

véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017. március vége.  

 

 

 Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás 

tervdokumentációjának elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.  

     Tervezési koncepció: 

 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje 

 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése 

 nagyterem belső nyílászárók cseréje 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április 

A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017. 

március vége. 

 

 Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő 

tervrajzainak az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került. 

      Tervezési koncepció: 

 első sorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a 

mentőszolgálat dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 – 10 

% -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése 

 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás) 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április vége 

A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017. 

április eleje 

 

 Előzetes árajánlatot kértünk a Szentgotthárd József A. úti evangélikus 

templom, a Rábakethely Felső úti  római katolikus templom és a Mathiász A. 

utcai  református templom díszkivilágításának kivitelezői munkáira. Az 

előzetes árajánlat alapján az evangélikus templomnál 3 db 5 méteres „T” tartós 

acéloszlopra összesen 3 db körszimmetrikus, illetve 9 db aszimmetrikus 

fényvetőt kellene felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége 

bruttó 3,50 mFt. A rábakethelyi katolikus templomnál tartókonzolokra 

összesen 2 db körszimmetrikus, illetve 5 db aszimmetrikus fényvető kellene 

felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége bruttó 2,2 mFt. A 

református templomnál pedig tartókonzolokra 2 db aszimmetrikus fényvető 
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kellene felszerelni. Ennek a bekerülési költsége bruttó 800,- eFt. Az idei évi 

költségvetésben ilyen célra forrás nem szerepel, ezért javasoljuk, hogy a jövő 

évi költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a képviselő-testület a frekventált 

épületek díszkivilágítására.  

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás 

korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján csaknem 

teljes mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED 

technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED 

technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. Megrendeltük a 

lámpatestek felszerelését Máriaújfalu 2694 hrsz. elé,  a Tótfalusi út 88. számú 

ingatlan melletti oszlopra, illetve a 157. hrsz-ú közúton lévő oszlopra (Kethelyi 

út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton lévő oszlopra 

(régi, elavult lámpatest helyére). A Széchenyi közben a mennyezeti 

közvilágítási lámpatestek legyártása, leszállítása megtörtént, kihelyezése 

folyamatban van.  

   

 A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási 

berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 

üzemeltetését. Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi 

közvilágítási meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai 

Kft.  Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, 

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2017 március hónapban három a 

közvilágítási hálózatot érintő hibát (szakasz-, ill. kábelhibák) kellett 

bejelentenünk, egyedi hiba bejelentésére nem került sor. A közvilágítási 

hálózatót érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), 

az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása 

megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. 

június 13-án megtartott ülésén az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill. 

Akác utca), illetve a Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban hozott 

döntései alapján a megkötött szerződések teljesítése megtörtént. A útfelújítások 

I. résznél (Zsidai út II. ütem felújítása, illetve a Kossuth utcai parkoló átépítés) 

az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.), Az útfelújítások II. 

résznél (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP Bt. (9761 

Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.) volt a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi 

eljárások sikeresen lezajlottak. A Kossuth L. utcai parkoló forgalomba 

helyezési engedélyét megkaptuk az alábbi kikötésekkel: 1. a kiépült parkolót 

funkciójának megfelelően a földhivatali ingatlan nyilvántartásba be kell 

jegyeztetni, ennek folyamata elindításra került. 2. Az „Állj! Elsőbbség adás 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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kötelező!” tábla vonalában a felállási vonalat ill. a STOP feliratot a burkolatra 

kell festeni. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július 

25-én megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új 

nyílt csapadékvíz-elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű 

beszerzési eljárás lezárásáról. A nyertes ajánlattevővel a VÍZÉPTEK Bt.-vel 

(9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a szerződéskötés megtörtént. A 

munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án került sor. A 

munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kellett venni a 

természetvédelmi hatóság előírásait is. A teljesítés jelenleg folyamatban van. 

 

 

 Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm 

hosszúságú zárt csapadék-csatorna kiépítésének, illetve a Vakarcs K. utca 

(Duxler utca – Új utca közötti szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-

elvezető árok folyásfenék lapozása. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely  

 

 A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés 

alapján nyolc (8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior 

támogatási igényt nyújtottunk be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent 

információ alapján a 2016. október 12-én kelt döntés értelmében 13 527 000,- 

Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló Támogatói Okirat 

az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból megvalósuló 

beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük. 

 

 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést 

követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült 

engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént. Tervező: 

Vé-Ko Kft. Szentgotthárd 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd hídjainak felülvizsgálatát. Kivitelező: Czap 

Consulting Mérnöki Iroda Kft. 

 

 Megrendeltük a Kolostor étterem és szálloda közötti közvilágítás tervezését. 

Kivitelező: Villkász Kft. 

 

 Megrendeltük a Madách u. szennyvíz-bekötővezeték kiépítés műszaki 

tervdokumentáció elkészítését. Tervező: Vízéptek Bt. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, 360 hrsz-ú, Vakarcs K. - Duxler utca közötti 

mészkőzúzalékos út javítását. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 
 

 
83 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Hunyadi úti Múzeum épülete melletti (butiksor 

mögötti) kőzúzalékos parkoló (kiszolgáló út) felületének javítását. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Kis utcai (Máriaújfalui rész, új építésű családi 

házaknál lévő szakasz) áteresz javítását. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, a Széchenyi úton a volt törmelék-lerakóhelyhez 

vezető útnál a  burkolt árok, ill. áteresz javítását, valamint az Alsópatak utcai Y 

elágazónál az útpadka, áteresz, árok javítását Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Szépvölgyi utcába áteresz építését. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér nyugati oldali térköves járda 

helyreállítását a körforgalomtól a könyvtár épületéig. Kivitelező: UTPLAN ’95 

Kft. 

 

 Árajánlatot kértünk az alábbi munkákra:  

o Rábafüzesi laktanyához vezető úton és Alkotmány útról leágazó 

közúton (Gomba büfével szemben) rácsos folyóka javítására 

o Tótfalusi temető parkolójának vízrendezésére 

o Szentgotthárd – Rábafüzes Móra Ferenc utca kőzúzalékos út javítására 

az elágazótól a folyókáig, valamint az árok árokiszapolására 

o Szentgotthárd – Rábafüzes Móra Ferenc utca utcanév tábla legyártására 

és kihelyezésére 

o Szentgotthárd – Rábafüzes Déryné utca folyóka tisztítására 

o Rózsa F. utcai árok iszapolására, áteresz tisztítására (Tompa M. utca 

utáni szakasz Zsida felé) 

o Zsida-hegy 20-22. hsz. között kavicsolt felületű út javítására 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:  1 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

 1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

3 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 6 
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Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

Nyilatkozatok: 4 

 

 

 

Pénzügy 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Az elmúlt időszakban a legnagyobb feladatot a 2017. évi önkormányzati költségvetés 

összeállítása jelentette. Február hónapban elfogadta a Képviselő-testület, így már a pénzügyi 

működés ezen pénzügyi alapokon nyugszik. A 2016. évi költségvetés zárszámadásának 

összeállítása, mely a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szól, szintén jelentős pénzügyi 

feladat. A zárszámadás az előterjesztés időpontjában rendelkezésre áll, annak Kincstári 

jóváhagyása után -–április hónapban kerül a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások 

- 2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2016. utolsó havi PM info elkészítése, 

nyersmérleg 2016. készítése. 

        A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány-   

        zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

        Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

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. 
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A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 

További feladatok  

Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek 

nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési 

leírások. 

III.  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  8/2016.(IV.1.) rendelet: a   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és  

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet 

             módosítása változtatást nem igényel. 

 

- A  9/2016.(IV.1.) rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2017. 

március 29.-i ülésre kerül be. 

 

- A 10/2016.(IV.1.) rendelet: a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítására a 

mostani, 2017. március 29.-i ülésen kerül sor. 

 

- A 11/2016.(IV.1.) rendelet: a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítására  a 

mostani, 2017. március 29.-i ülésen kerül sor. 

 

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

2017. március 

 

Lábodi Gábor: A Szociális Otthon Rába felöli oldala melletti elszórt hulladék ügyében 

megkerestük az érintett intézményt. Elismerték, hogy sajnos tőlük kerül át a hulladék a Rába-

töltésre, amelyet dolgozóik rendszeresen összegyűjtenek. Ezt követően sűrűbben, két-három 

naponta fogják ellenőrizni a kérdéses területet és amennyiben szükséges összegyűjtik az 

elszórt hulladékot.  

 

Dr. Sütő Ferenc: A Szentgotthárd-Máriaújfalui, Hársas-tóban elhelyezett alkotás 2017. 

április 30-ig maradhat fenn. 

 

Dömötör Sándor: A Szentgotthárd, Rózsa F. utca Tompa M. utca – Zsidai utca közötti nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok tisztítására, iszapolására árajánlatot kértünk. 

 

Dr. Haragh László: A Szentgotthárd, Kethelyi úton lévő elfordult Református templom 

feliratú tájékoztató tábla igazítását megrendeltük a SZET Szentgotthárdi Kft.-től.  

 

Labritz Béla: A közterületen kutyát sétáltatókat a közterület-felügyelők folyamatosan 

ellenőrzik, illetve alkalomszerűen a kutya sétáltatási időpontokban, munkaidőn kívül 

időszakokban is ellenőrzik. Helyi rendeletünk értelmében a kutya sétáltatás során a kutya 
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gazdájánál kell mindig lenni zacskónak, vagy egyéb a szennyezés megszüntetésére alkalmas 

eszköznek. (helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI.28.) rendelet 2. § (11) 

bek.  „Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 

tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas 

zacskót, vagy a szennyezés megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 

közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 

megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.” ). Továbbá a 

közterületen elhagyott állati szennyeződések (kutyagumi) összegyűjtésére felhívtuk a 

közterületek tisztításával megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. figyelmét is.  

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20.         

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. március 20-án 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-

15-2015-00006 

231/2012

. 

111/2013

. 

192/2013

. 

nettó 

505.000.000,- 

nettó 

426.208.38

1 Ft,- 

nettó 

102.164.19

9,- 

Megkötöttük a 

vállalkozási szerződést az 

Önkormányzat és a 

közbeszerzésen nyertes 

Colas Alterra  Zrt. között, 
majd sor került a 

munkaterület átadására 

és több helyszíni 

bejárásra is. A 

pályázathoz benyújtott 

terveket várhatóan 

módosítani kell a kiviteli 

tervezés során, ennek 

egyeztetése folyamatban 

van a közművek 

bevonásával. Az 

építkezés az időjárás 
függvényében 2017 

májusában kezdődhet 

meg. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 

helyzetűek 

társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

Miniszterelnöks

ég 

 

252/2014
. 

22.000.000,-  
22.000.000,

- 
0,- 

2015 november 30-án a 

projekt lezárult. Záró 
kifizetési kérelmet 

beadtuk. 

Muzeális 

intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

Belügyminisztér

ium 
 2 000 000,- 2 000 000,- 0,- 

Nyert! Digitális 

terepasztal német nyelvű 

fejlesztése. A támogatás 

felhasználásának végső 

határideje  

2017. dec. 31. 

Kivitelezővel 

megkötöttük a 
szerződést. 

 

SZEOB Játékvár 

Óvoda bővítése és 

energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-
00019 

103/2016

. 
150 000 000,- 

Elbírálás 

alatt 

26 647 200

,- 

A pályázat 2016.05.23-án 

benyújtásra került. 

Október végén tisztázó 

kérdéseket kaptunk, 
melyeket 

megválaszoltunk. 

Elbírálás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Arany János Iskola 

energetikai 

fejlesztése 

Szentgotthárdon 
 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-

00011 

139/2016

. 
159 422 409,- 

Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.06.30-án 

benyújtásra került. 

Hiánypótlás határideje 

2016. augusztus 15., 

beküldésre került. 

Elbírálás folyamatban. 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés 

Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-

00011 

156/2016

. 
299 765 000,- 

Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.07.06-án 

benyújtásra került. 

Elbírálás folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása – 

ÓVODA 

VIZESBLOKK 

Belügyminisztér

ium 

120/2016

. 
28 256 893,-  

14 128 446,

- 

14 128 447

,- 

A támogatási szerződés 
aláírásra került. 

Befejezési határidő 

2017.december 31. 

A felújításra várhatóan 

2017. nyarán kerül sor. A 

közbeszerzési eljárás 

folyamatban van. 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztér

ium 

120/2016

. 
31 982 804,- nem nyert 

16 982 804

,- 

Tartaléklistán sem nyert, 

megpróbáljuk majd újból 

benyújtani   
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

       

1. világháborús 

szobor felújítás 

Közép- és Kelet-

európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

206/2015 1.578.610,- Ft 
1.000.000,- 

Ft 

578.610,- 

Ft 

A pályázat keretében az 

elhanyagolt, forráshiány 

miatt nem megfelelően 

gondozott első 

világháborús 

emlékművek 

állagmegőrző 

karbantartására és 

felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. 

Szentgotthárd 2015. 
október 13-án beadott 

pályázata a rábakethelyi 

Brenner János tér 316 

hrsz. 1. világháborús 

szobor felújítására 

vonatkozik. Pályázat 

NYERT! A pályázat 

megvalósult, elszámolása 

benyújtásra került, illetve 

már le is zárult. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Művelődésház 

felújítása 

Vidékfejlesztési 

Program 
105/2016 

57.845.562,- 

Ft 

elbírálás 

alatt 

14.461.391

,- Ft 

Művelődésház külső 

homlokzatának és 

tetőszerkezetének 

felújítása. A pályázat 

benyújtásra került, 

melyről már hiánypótlás 

is érkezett, amit 

teljesítettünk. Nem nyert. 

A Szentgotthárdi 

Ipari Park 

alapinfrastruktúrájá

nak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-

00003 

102/2016

. 

478.000.000,- 

Ft 

elbírálás 

alatt 
0,- Ft 

-Ipari park II. ütem 

területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület 

kialakítása, III. ütem: 

 közlekedési 

infrastruktúra (út) 
kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, 

közvilágítás) 

Jelenleg elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 
 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 350.000 € 
elbírálás 

alatt 
52.500 € 

A projekt magába 

foglalná a fagerenda 

födém, a mennyezetkép 

és az oldalfalak 

díszítőfestésének 

restaurálását, illetve az 

ablakok, ajtók és a 

hajópadlók 

rekonstrukcióját is. 

Szlovén partnerekkel 

Maribor vezetésével, 
illetve a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és 

Múzeummal és a Pannon 

Kapu Kulturális 

Egyesülettel közösen 

vennénk részt, melyben a 

kolostorépületünk ciszter 

könyvtárának felújítása 

történhetne meg. A 

pályázat benyújtásra 

került, ennek elbírálása 
folyamatban van.  a 

pályázat nem nyert 
támogatást,azonban 

augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra.  Nem nyert. 

Újabb pályázati lehetőség 

miatt felülvizsgáljuk és 

előkészítjük újra. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium 

felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 
elbírálás 

alatt 
14.191 € 

Közösen nyújtunk be 

pályázatot szlovén 

oldalról Apace, Szent 

András, Szent Anna, 

Lenart településekkel, 

illetve a Szlovén 

Örökségvédelmi 

Intézettel, magyar 

oldalról pedig pedig 

Őriszentpéter városával. 

Ennek a projektnek a 
keretében sor kerülne a 

Refektórium épületének 

oldalsó faburkolatának 

visszaállítására és 

restaurálására (lásd: I. 

számú melléklet), illetve 

ehhez kapcsolódóan - 

kötelező elemként - egy 

kvízjáték is kidolgozásra 

kerülne az idelátogató 

turisták számára a 

Refektórium kapcsán, a 
ciszter hagyományokra 

vonatkozóan. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 

elbírálása folyamatban 
van.  a pályázat nem 

nyert támogatást, 

azonban augusztusban 

ismét benyújtásra került 
egy új elbírálásra.  

Nyert! Somos Tamás 

restaurátorral 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város 

kialakítása 
TOP-2.1.2-15 138/2016 

239.771.928,- 

Ft 

elbírálás 

alatt 
0 Ft 

A Várkert fejlesztése, 

illetve bővítése. 

Növényzet 

rekonstrukciója, 

utcabútorok elhelyezése, 

tó kialakítása szerepel a 

tervezett tevékenységek 

között. A pályázat 

beadásra került, jelenleg 

elbírálás alatt áll. Az első 

körös bírálaton átment a 
projekt, jelenleg tartalmi 

értékelésen van. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és 

helyi termék 

fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a 

Támogatói 

döntést 

még nem 

kaptuk 

kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói 

döntés jelenleg 

folyamatban, addig nem 

ismerjük a végleges 

költségvetését a 

projektnek. Tervezett 

tevékenységek között 

szerepel a 

városmarketing 

fejlesztése, városarculat 

egységesítése és 
kialakítása, illetve a helyi 

termék és ezzel együtt a 

termelői piac fejlesztése. 

A Támogatáskezelő az 

indikátorok és a 

célcsoportok elérési 

lehetőségeinek 

felülvizsgálatát kérte, 

emiatt nem kaptuk még 

meg a végleges 

szerződést, azonban a 

pozitív elbírálás már 
megtörtént, nyert!  2018-

ban várható a 

tevékenységek 

megvalósítása a pályázat 

ütemezése miatt. 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
96 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és 

futókör kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016

. 

0,- Ft 

(nem 

pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás 

alatt 

8.890.000,- 

Ft 

(futókör 
esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 

400 m-es futókörre 

nyújtottunk be 

pályázatot. A sportparkok 

tervezett helyszínei: 

- a szentgotthárdi 

sporttelepen „D típusú” 

sportpark és 

- a „Várkert” közparkban 

„D típusú” sportpark és 

- a Szabadság téri „Liget” 
közparkban „D típusú” 

sportpark 

A futókör tervezett 

helyszíne: 

- szentgotthárdi 

sporttelep 

A pályázat benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás 

alatt. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Széchenyi István 
Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar 

Kézilabda 

Szövetség 

261/2016 
99.974.655,- 

Ft 

elbírálás 

alatt 

4.998.733,- 

Ft 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése: 

- homlokzat felújítás 

és nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak 

javítása 

NYERT! Központi 

közbeszerzés 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Külterületi helyi 

közutak fejlesztése 

és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító 

gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 

elbírálás 

alatt 

22.588.481

,- Ft  

Szentgotthárd, 

Apátistvánfalva és 

Kétvölgy községek 

önkormányzatai 

konzorciumban közösen 

kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található 

Feketetó, Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint 
közösen kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, 

karbantartásához 

szükséges 

erőgépet és 

munkagépeket 

beszerezni 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
1956-os emlékpark 

felújítása 

Közép- és Kelet-

európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

237/2016 
bruttó 

500.000 

Nyert! 

De az 

eredetileg 

igényelt 2.5 

millió FT-

hoz képest 

csak 

500.000 Ft-

ot ítéletek 

meg. 

30.000 Ft 

A pályázat NYERT, de az 

eredetileg megpályázott 

2,5 millió Ft-os 

támogatási összegből 

csak 500.000 Ft-ot ítéltek 

meg. A támogatási 

szerződés megkötése 

folyamatban.  

 

 

 

 

  



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
100 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott 

pályázatok helyzete 2017. március 20-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 

Központ - 

nyomtató 

beszerzése 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 

Rehabilitációs 

és szociális 

Hivatal 

16/2016. 

149.860 Ft 

nyomtató 

beszerzés 

149 860,- 0 Ft 

Nyert  

A Támogatási Szerződés 

megkötésre került és a 

beszerzés is megtörtént. 

Az elszámolást 

benyújtottuk, a 

hiánypótlás folyamatban 

van. 

Városi Gondozási 

Központ - 

gépjármű 

beszerzése 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 

Rehabilitációs 
és szociális 

Hivatal 

16/2016. 

7.900.000 Ft 

gépjármű 

beszerzés 

 

- - Nem nyert 
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Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más 

hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekvédelem körébe – tágabb értelemben – lényegében 

beletartozik a gyermek születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és 

körülötte, a családban, az óvodában, iskolában, a társadalom bármely területén történik. 

 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselő-

testület megtárgyal. Az értékelést ezt követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az 

átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete 

tartalmazza, jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi. 

 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

 

Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2016. december 31-én 8.596 fő. 
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Ebből 0-18 éves korig: 

      

 Szentgotthárd   

  Állandó lakosság 

Kor Születési 

év 

Összesen Fiú Lány 

0 éves 2016           93               46               47     

1 éves 2015           71               28               43     

2 éves 2014           63               31               32     

3 éves 2013           63               34               29     

4 éves 2012           65               31               34     

5 éves 2011           47               23               24     

6 éves 2010           63               38               25     

7 éves 2009           73               39               34     

8 éves 2008           79               32               47     

9 éves 2007           71               33               38     

10 éves 2006           72               39               33     

11 éves 2005           70               39               31     

12 éves 2004           88               47               41     

13 éves 2003           74               42               32     

14 éves 2002           77               39               38     

15 éves 2001           74               31               43     

16 éves 2000           83               47               36     

17 éves 1999           63               36               27     

18 éves 1998           75               35               40     

Összesen 1364 690 674 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat és 

hatáskörébe tartozó feladatai 2016. évben: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása és 

 gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 

5.800-5.800,- Ft összegű (2016. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 
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2016. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 45 gyermek volt jogosult, 

2016. évben összesen 91 gyermek részesült 5.800-5.800,- Ft összegű természetbeni 

juttatásban, összesen 527.800,- Ft összegben. 

(2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 47 gyermek volt jogosult, 

2015. évben összesen 105 gyermek részesült 5.800-5.800,-Ft összegű természetbeni 

juttatásban, összesen 609.000,-Ft összegben.)  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum 

százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A 

kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik 

szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. 

Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, 

valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi 

ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal 

járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei, 

valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak 

tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre 

jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény. 

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó speciális ellátás a pénzbeli ellátás, 

melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek 

tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, 

továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek. 

 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. 

Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények 

közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban 

részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását. 

Szentgotthárdon 2016. évben 7 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 11 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 

2016. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 7, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekszáma szintén 7 volt. 

 

Települési támogatás 
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A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította a szociális törvényt. Ezen módosítások közül a 

legtöbb 2015. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított 

támogatási formákon túl a szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az 

önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami 

felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, 

„kiadáscsökkentő” ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  Az Szt. a települési 

támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel. 

Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi 

feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – 

melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 

bevezetésre.  

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

2016. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 31 család 61 alkalommal részesült rendkívüli 

települési támogatásban. (2015. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 31 család 68 

alkalommal kapott támogatást.)  16 esetben a támogatás természetbeni formában került 

megállapításra, vásárlási utalvány, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tűzifa 

formájában. 

2016. évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg 1.227.220,- Ft volt. (2015. 

évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg 934.520,- Ft volt, 2014. évben 

1.057.000,- Ft volt.)  

 

2016. évben rendkívüli települési támogatásban részesülő családok száma 

támogatási alkalmak szerint  

  

1 

alkalomm

al 

részesült 

2 

alkalomm

al 

részesült 

3 

alkalommal 

részesült 

4 

alkalommal 

részesült 

16 6 3 6 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatási esetek száma minimálisan 

csökkent, a támogatásra fordított összeg növekedett. Az elutasítások száma alacsony, melynek 

oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó 

érdeklődők be sem adják kérelmüket. 

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak 
jogosulttá – akik nem elsősorban a gyermekes családok közül kerültek ki. 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
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A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól. 

2016. évben 14 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban 3.000 – 6.000,- Ft 

közötti összegben. 

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. 

szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen 

kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2016. évben nettó 95.960,- Ft 

volt.  

A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változott, de a települési 

önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi 

gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthat a nyári szünidőben ingyenes szünidei 

gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs 

lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 

kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb 

akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője 

számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló 

gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) révén biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a jogosultak 

által ételhordóban történik. 

2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli 

szünetben 2 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült 

ingyenes étkezésben. 

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2016. évi gyermekvédelmi 

tevékenysége 

 

Az év kezdetével, 2016. január 1. napjával az intézmény életében jelentős mértékű szakmai és 

formai átalakulás következett be. A változások jogszabályi hátterét indikálta, hogy az 

Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt. Ennek értelmében az 

önkormányzat települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járásszékhely 
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településen a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el a segítő 

tevékenységet. 

 

Ez alapján a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a 

központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartózó a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendezi. Az intézmény az átalakulást követően továbbra 

is változatlanul működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében, 1fő 

helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas. 

 

Mivel Szentgotthárd járásszékhely település, speciálisnak mondható helyzetéből adódóan, a 

szükséges integrációt követően, a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Intézménye felállt, minden olyan szükséges változtatást végrehajtott mely alapján a hatályos 

működési engedély kiadhatóvá vált, az határozatlan időre szól. A tanúsítvány a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kifüggesztésre került, mely 2016. április 13-tól 

érvényes.  

 

A fent leírt jogszabályi háttérnek eleget téve, a fenntartóval közösen számos egyeztetést, 

intézkedést követően 2 hónap alatt kialakították és felállították a szakma elvárásainak 

megfelelően a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményét. 

 

Az integrációt követő átalakulás, a következő radikális változásokat hozta az intézmény 

életében:  

 

 plusz egy fő státusz létesítését,  

 a korábbi szolgáltatások elkülönülését, újabb munkakörök kinevezését, 

 speciális feladatok bevezetését,  

  plusz egy terület ellátását.  

 

2016. május 2-án 1 fő teljes munkaidős szociális asszisztens kinevezésével közalkalmazotti 

munkajogviszonyban megkezdte határozatlan idejű tevékenységét, jelenleg a végzettségének 

megszerzését végzi. 

 

Az intézmény által nyújtott korábbi szolgáltatások élesen elkülönítésre kerültek egymástól, a 

korábbi családsegítő munkakörök helyett a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 

családsegítő munkakörök kerültek kinevezésre, továbbá a család- és gyermekjóléti 

központot érintően az esetmenedzseri, a tanácsadói, illetve a szociális asszisztens 

munkakör alapján állt össze a szakmai team. 

 

A speciális feladatok kialakítása, külsős szakemberek – pszichológus, jogász, mediátor – 

bevonását indokolták, akikkel az együttműködési megállapodások elfogadását követően, 2016 

áprilisától indult el a konkrét segítő-tanácsadó tevékenység intézményünk keretei között.  

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások: 

 

Utcai szociális munka, melynek keretében heti rendszerességgel feltérképezték a város 

frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, 

valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás 
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és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének 

elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének kezdeményezése. A segítő tevékenységről a kollégák feljegyzéseket 

készítettek, melyből kiolvasható, hogy olyan krízishelyzetben lévő gyermekkel nem 

találkoztak, akinél a helyzet azonnali beavatkozást igényelt volna. 

  

Kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít az intézmény a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 2 kiskorú volt érintett, 

akiknek a szolgáltatást a járásbíróság végzései alapján biztosították.  

 

Kórházi szociális munka alapvető célja a szülészeti, nőgyógyászati osztályon – kórházi 

védőnővel együttműködve – a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint a 

gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges intézkedések 

megtétele. Az intézmény felvette a kapcsolatot igényfelmérés céljából a Szentgotthárdon 

működő Rehabilitációs Osztállyal, aki szükségesnek tartotta a kórházi szociális munka 

biztosítását a Kórház keretei közt. Az egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési 

megállapodásnak megfelelően a kórházi szociális munkát a Család- és Gyermekjóléti 

Központ esetmenedzsere heti négy órában tudja biztosítani a rehabilitációs osztály betegei 

körében.  

 

Készenléti szolgálat célja az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közzétett telefonszám biztosításával került 

megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű, konkrét segítséget ad, 

vagy ilyen segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma 

egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, 

segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás célja, hogy a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő, 

magatartási problémával, családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség 

élményt (válás, gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési 

tanácsadást biztosít előre egyeztetett időben. A pszichológus heti rendszerességgel, pénteki 

napokon biztosít tanácsadást az együttműködési megállapodás alapján. A szakember előre 

egyeztetett időpontok alapján végzi munkáját, folyamatos esetkezelést biztosít a 

gyermekeknek, szülőknek egyaránt, illetve a kollégák is gyakorta konzultálnak a közös esetek 

kapcsán. Lehetőség nyílt arra, hogy a pszichológus szakember csoportos szupervízió 

keretében segítse elő a kollégák szakmai munkáját. Az esetkezelések során – ez 5 alkalmat 

ölelt fel – a lelki terheltséget oldotta. A jogszabályi változásnak köszönhetően, mivel kötelező 

feladat a szupervízió a Központok részére, konkrét lehetőséggé vált a kiégésszindróma 

kezelése is, mely probléma a szociális ágazatban jelentős pályaelhagyást eredményez. 

 

Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít 

előre egyeztetett időpontok szerint, az együttműködési megállapodás alapján. A jogi 

szakember az intézmény keretei között látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett 

időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, akiknél súlyos családi 

konfliktusok vannak jelen a család életében, és ebből kifolyólag szükséges rendezni a család 

kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is. 
 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális segítség a válás folyamatában, 

főleg a kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása 
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érdekében. Az intézmény a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül 

biztosítja a kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött együttműködési 

megállapodás alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs 

eljárás, továbbá felügyelt kapcsolattartást is biztosított a 2 mediátor szakember. 

 

A fent leírtak alapján érzékelhető, hogy a törvényi változások kapcsán az intézmény 

életében az új feladatok megszervezése, ellátása, kiépítése nagy kihívást jelentett. A 

fenntartó támogatása mellett indokolt volt a folyamatos szakmai konzultáció megyei és 

országos szinten egyaránt. 

 

2016. február 24-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve megszervezték és 

megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott a Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének a pszichológusa, Köbli 

Mónika, „A lelki bántalmazás pszichológiája” címmel, továbbá Nyári-Németh Veronika 

rendőrhadnagy „Gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak” címmel. A 

tanácskozáson részt vettek az ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet 

ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak 

eleget téve a tanácskozáson megjelentek javaslatokat tehettek a jövőre nézve a 

gyermekvédelmi munka hatékonyabbá tételére. 

 

Intézményünk 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.  

 

2016-ban a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel, 

állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében kértek 

be írásos tájékoztatókat az intézmény által végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról. 

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során a Központ szükség szerint, rendszeresen 

kapcsolatot tartott a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, 

ahonnan konkrét esetkezelések kapcsán kapott gyermekvédelmi segítséget. 

 

2016. évben is szoros kapcsolatot tartott a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztályával szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, a Központ kompetenciái, a lehetséges intézkedési tervek 

kialakítása a kiskorúak jólétének érdekében, illetve jelzéssel éltek 1 család ügyében, akik 

életvitelszerűen az ellátási területen tartózkodik. 

 

A Körmendi Járásbíróság több estben idézte bírósági tárgyalásra az illetékes 

esetmenedzsert a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen 

folytatott eljárás keretében.  

 

2016. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség szerint 

személyes konzultációra is sor került a járási gyámhivatallal. 

 

Központunk az elmúlt évekhez képest 2016-ban is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal mind gyermekvédelmi, mind szociális 

jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk nem lenne képes a hátrányokkal élő vagy 

veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének javítására a fenntartó, a helyi 

Önkormányzat, és a Képviselő-testület maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül. 
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2016. évben szabálysértések kapcsán a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztálya szabálysértési ügyintézőjével több esetben volt közös 

esetkezelésünk a szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok a súlyos deviáns magatartást 

mutató tanulókkal kapcsolatban. 

 

Az intézmény 2016. évben is a St.Gotthard Spa & Wellness vezetőségével a partneri 

viszony fenntartására törekedett, melynek keretében a kiskorú veszélyeztetett és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek maradandó élményekkel gazdagodhattak a termálfürdőben. 

 

2016. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 6 alkalommal valósult meg szakmaközi 

megbeszélés a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A 

szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai 

közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció és egymást segítve végezzék gyermekvédelmi 

tevékenységüket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői szolgálat, a 

személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés–oktatás és a civil szervezetek 

területeit. 

 

Az intézmény 2016-ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került.  
A családok hatékonyabb megsegítése érdekében tartós élelmiszer gyűjtést szerveztek 2016. 

november-december hónapjában. A Központ számára felajánlott tartós élelmiszereket 

decemberben a szociálisan nehéz életkörülmények között élő családok körében osztották ki. 

Ezen felül az alapszolgáltatás ruhaadományokkal és háztartási eszközök felajánlásával is 

segítette a családokat. A Központ a keres-kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő – jelző 

rendszert működtet. 

 

2016 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, feltérképezte járási szinten az 

oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve 

a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi felelősök 

által leadott lista alapján egy összesítő készült, 13 fő veszélyeztetett, 39 fő hátrányos 

helyzetű, továbbá 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg, a határidőt 

követő Koordinációs Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által készített 

adatok.  

 

A járási szintű 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, munkaügyi 

kirendeltség. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság havonta megrendezésre kerülő 

ülésén. Tapasztalható, hogy a törvény szintű változások ellenére sem mozdul meg az 

egészségügy orvosi területe, továbbra sem tesz eleget jelzőrendszeri kötelezettségének. 

 

A jelzőrendszer védőnői, pedagógiai, szociális szféra, hatósági tagjaira jellemző volt, hogy 

jelzéseiket megtették, több esetben sajnos még mindig késve, kevésbé motiváltak jelenleg is 
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arra, hogy hatósági intézkedés megtételét kezdeményezzék (pl.: a Járási Gyámhivatal felé 

irányított jelzést). 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd gyermekvédelmi tapasztalatai 2016-

ban járási szinten: 
 

Krízisesetek: 12 gyermeket érintettek, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre került 

sor a Központ kezdeményezése alapján. 

 

2016-ban 12 gyermek (2015. évben 9 gyermek) esetében krízis ellátásra volt szükség súlyos 

gyermek veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olyan mértékben 

diszfunkciós állapotokhoz vezetettek, hogy konkrétan több esetben a gyermekek életének 

megmentése vált szükségessé. 

Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után 

életveszélyes állapotokhoz vezettek, családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek 

súlyos fizikai elhanyagolása. A következő súlyos szociális probléma, mely azonnali 

intézkedést igényelt, gyermekkorú súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali 

fekvőbeteg ellátást igényelt az esetkezelés, szuiciditás is fennállt. Az eseteket jelenleg is 

gondozzák visszagondozás céljából, hatóság közeli tevékenység keretében az 

esetmenedzserek, a tanácsadó által, melyben bevonásra kerültek a szociális segítő 

tevékenység keretében a családsegítő kollégák. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 22 fő volt. A gyermekek 

veszélyeztetettsége főképp a családi kapcsolati problémák miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel 

folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel 

kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által. 

A Járási Gyámhivatal felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében az 

intézmény a komplex szakvéleményt minden esetben megküldte, több gyermek helyzete 

javult, illetve ellátási területünkről való elköltözés során áthelyezése megtörtént az illetékes 

Gyermekjóléti Központ felé. Esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat szerveztek az érintett 

gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezése érdekében, a feladatok és a felelősök 

pontos megbeszélése érdekében, az illetékes jelzőrendszeri tagok, illetve a hatóság 

bevonásával.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás: 
A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Ha a Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a szakellátás keretében 

teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető körülmények elhárításához, a 

családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 19 nevelésbe vett kiskorú esetében 

foglalkozott az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel. Az 

érintett gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az 

esetmenedzserek és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően, félévente 

elkészítették a komplex felülvizsgálati iratanyagaikat a Járási Gyámhivatal számára. A 

gondozás folyamatába – a szociális segítő tevékenysége megvalósulása érdekében – a 

családsegítő kollégák is bekapcsolódtak. Az érintett szülőkkel való tevékenység során 

figyelemmel kísérnek két fontos tényezőt: a szülő-gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a 

szülő életkörülményeiben bekövetkezett változásokat. 

 

Családba fogadás tapasztalatai:  



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 111 

A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy 

más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti 

időre befogadja, gondozza és nevelje. 2016. évben 12 családba fogadott gyermekkel tartott 

az intézmény kapcsolatot. Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi községekben él, 

valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a 

koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre szorulnak, így a családsegítő 

tart velük kapcsolatot szükség esetén, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a 

kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat 

keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására, esetlegesen a 

megszüntetésére a Járási Gyámhivatal felé.  

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai: 
A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása. Az intézmény e mellett önálló szakmai módszertani programmal rendelkező 

kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális ellátást. A kapcsolattartási 

ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a 

gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. 2 kiskorú ellátása 

valósult meg az év folyamán. Továbbá egy esetben, a szülők közt lévő súlyos kapcsolati 

problémák miatt, a szülő kérte (tehát nem bírósági, gyámhatósági végzés alapján történt) a 

felügyelt kapcsolattartást a 2 mediátor szakember bevonásával. 1 kiskorú volt érintett. A 

mediáció folyamata hosszadalmas, ez abból adódik, hogy sokszor 10, 20 év alatt kialakult 

diszfunkciókat kell kezelni. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő – 

jelzőrendszert működtet városi szinten is. 

 

 

2016 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, feltérképezték városi szinten az 

oktatási és nevelési intézmények körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve 

a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi felelősök 

által leadott lista alapján egy összesítő készült, 6 fő veszélyeztetett, 15 fő hátrányos 

helyzetű, továbbá 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jelöltek meg, a határidőt 

követő Koordinációs Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által készített 

adatok.  

 

A jelzőrendszer védőnői, pedagógiai, szociális szféra, hatósági tagjaira jellemző volt, hogy 

jelzéseiket megtették, több esetben sajnos még mindig késve, kevésbé motiváltak jelenleg is 

arra, hogy hatósági intézkedés megtételét kezdeményezzék. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd településen végzett szociális segítő 

tevékenysége tapasztalatai 2016-ban  
 

A 2016-os évben 184 egyénnel kapcsolatban történt szociális segítő tevékenység, ami 103 

családot érintett. Ebből rendszeres kapcsolattartás, családgondozás 50 család, azaz 109 

egyén/gyermek esetében valósult meg. Tanácsadás keretében, azaz egy évben többszöri 

esetkezelésben 34 főnek nyújtottak segítséget, továbbá egyszeri esetkezelés 41 főt érintett. 

 

Az intézmény az ügyintézések folyamán 2016-ban is különböző szervezetekkel, 

hatóságokkal, szolgáltatókkal került kapcsolatba (szociálpolitikai ügyintéző, 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Városi Gondozási Központ, SZET Szentgotthárdi Kft., 
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Munkaügyi Kirendeltség, Nyugdíjbiztosítási és Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság, MÁK, OEP, 

E-on, Vasivíz, Müllex, Karitász stb.). 

Az ügyintézések során a közüzemi szolgáltatókkal a klienssel közösen vették fel a 

kapcsolatot, hogy a hátralék és fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében 

részletfizetési lehetőség igénylésében segítettek. Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz 

való hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott munkaképesség, gyermek után járó 

ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési segély stb.) 

érdekében hatóságokkal, szervekkel vették fel a kapcsolatot, és segítettek a klienseknek 

kérelmek, adatlapok kitöltésében. Ügyintézés keretében számos esetben segítettek tartós 

betegség vagy kórházi műtéti beavatkozás után egyszeri OEP segély igénylésében, idős 

emberek méltányossági alapon történő nyugdíj emelésének, valamint egyszeri segély 

kérelmezés intézésében. 

Tapasztalataik szerint a klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és az 

adósságok, hátralékok csökkentésével kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük 

alapján milyen ellátásban részesülhetnének, valamint az igényelhető ellátások feltételeit 

sem ismerik.  

December hónapban a különféle pénzbeli felajánlásoknak köszönhetően tartós élelmiszert, 

ruházati cikkeket osztottak ki a rászoruló családoknak, idős, beteg embereknek. 

 

Az esetkezelések változatos képet mutatnak. Előfordult olyan eset, amikor önkormányzati 

jelzés alapján kerestek meg leendő klienst és már az éhezés problémája is szóba került a 

segítőbeszélgetés során. Azonnali, nagyobb összegű támogatást kértek javaslatukkal 

támogatva az önkormányzattól. Több kliensük küzd életvezetési problémával, ebben az 

esetben segítőbeszélgetések történtek, illetve a háziorvossal tartottak kapcsolatot az egészségi 

állapot figyelemmel kísérése céljából. A kliensek zöme szegénysége, pénzbeli tartozásai, 

életvezetési problémái miatt izolálódott a társadalomtól. Ezekben az esetben szükségesek 

voltak a gyakori családlátogatások, segítőbeszélgetések, amelyek csökkentették az 

elszigetelődést és oldották az ebből adódó belső feszültségeket. A téli időszakban 

folyamatosan figyelemmel kísérték klienseik tűzifa ellátottságát, ha szükség volt rá, pénzbeli 

vagy természetbeni szociális ellátáshoz juttatták hozzá a rászoruló egyént. Egészségi 

problémákkal küzdő klienseiknek táplálkozási tanácsadással, illetve a gyakori kontroll 

vizsgálatokon való részvétel fontosságának hangsúlyozásával igyekeztek segíteni. 

Együttműködtek a helyi szociális tevékenységet végző intézményekkel, a Városi Gondozási 

Központ, a Tótágas Bölcsőde, valamint az egészségügyi szféra képviselőivel, annak 

érdekében, hogy klienseikről több szempontból is informálódjanak. A helyi lakosok 

ruhaadományainak, valamint háztartási eszközök, bútor felajánlásaiknak köszönhetően 

számos esetben tudtak a nélkülöző, perifériára szorult klienseket, helyi lakosokat a segítség 

ezen formájával is támogatni. Elsősorban a helyi önkormányzat és a Katolikus Karitász, az 

oktatási és nevelési intézmények, a védőnői szolgálat élt jelzéssel. Jelzést követően 

igyekeztek még aznap, vagy 2-3 napon belül – a jelzés tartalmától, súlyosságától függően – 

kimenni a helyszínre, hogy a minél gyorsabb és hathatós segítségnyújtás megvalósulhasson. 

Egy időskorú személy esetében bentlakásos intézményi elhelyezés ügyében nyújtottak 

segítséget, több idősek otthonával kapcsolatba léptek, kérelmek kitöltésében és 

intézményekkel való kapcsolattartásban segítettek. Az időskorú személy intézményi 

elhelyezése 2016 decemberében megvalósult. 

Krízishelyzet a felnőtt lakosság körében 3 főt érintett az elmúlt év folyamán, az intézmény 

elsősorban a téli időszakra vonatkozóan, a kihűlés megelőzése érdekében javaslattal élt 

rendkívüli települési támogatáshoz való hozzájutásban. Ezen személyek esetében 

egészségügyi probléma, krónikus betegség is jelen volt, mely miatt a kiadásaik 

megnövekedtek. További nehezítő körülmény élethelyzetükben, hogy nincsenek természetes 

támaszaik, illetve, ha vannak is, nem funkcionálnak megfelelően. 
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére 4 család esetében a hátrányos 

helyzetre vonatkozóan környezettanulmány került felvételre, továbbá szintén a hivatal 

felkérésére 3 egyén/család esetében rendkívüli élethelyzetre tekintettel – szociális tűzifa 

ügyében – készült környezettanulmány. 

 

2016-os évben 2 személy esetében éltek javaslattal gondnokság alá helyezés ügyében a 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 

Osztálya felé.                              

Szentgotthárd településen 19 kiskorú gyermek esetében valósult meg alapellátás. Az esetek 

többségében gyermeknevelési probléma, magatartási, teljesítményzavar, családi-kapcsolati 

probléma állt. Továbbá szociális nehézségekkel, anyagi, információhiány és ügyintézési 

nehézséget is tapasztaltak. Egy gyermek esetében szuiciditás is fennállt, és szükségessé vált a 

gyermekorvos, iskolavédőnő bevonása a folyamatba, majd a gyermek kórházi kezelésére 

került sor. Egy gyermek esetében az anya mentális-pszichés állapota miatt magasabb fokú 

gyermekvédelmi intézkedésre tettek javaslatot: védelembe vételre. 
Egy gyermek esetében elhanyagolás miatt szintén javaslattal éltek védelembe vételére. A 

gyermek számára a szülők a szükséges egészségügyi ellátást nem biztosították, 

együttműködésük esetleges volt. Egy gyermek esetében igazolatlan mulasztás miatt tett 

jelzést az iskola, a jelzést követően folyamatos kapcsolattartás valósult meg. 

5 kiskorú gyermek esetében 4 esetben esetkonferencia került megtartásra, melyre az érintett 

jelzőrendszeri tagok – védőnő, oktatási-nevelési intézményben dolgozó szakemberek, 

gyermek háziorvos –, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakembere, továbbá az illetékes 

gyámügyi ügyintéző került meghívásra.    

A szociális segítő tevékenység keretében gyermekneveléshez kapcsolódóan tanácsadás 

történt, valamint folyamatosan javaslatokkal látták el a szülőket annak érdekében, hogy a 

fennálló nehézségek, problémák mérséklődjenek, megoldásra kerüljenek. A fennálló szociális 

nehézségek csökkentése, megoldása érdekében információt nyújtottak, valamint segítettek az 

ügyintézésben. Több esetben indokolttá vált speciális szolgáltatás, pl: pszichológiai 

tanácsadás, jogi tanácsadás stb., ilyenkor a Központ munkatársaival történt egyeztetés után a 

szülő/gyermek részesülhetett egy-egy speciális szolgáltatásban, mely nagyban hozzájárult a 

fennálló nehézség mérsékléséhez, megszüntetéséhez. 

Szentgotthárd településen a krízisesetek száma kiskorú gyermekek körében: 1 gyermeket 

érintett. A gyermek esetében az alapellátás keretében nyújtott szociális tevékenység nem 

bizonyult elegendőnek, így ideiglenes hatályú elhelyezésre tett javaslatot az intézmény, és a 

továbbiakban az esettel a Központ esetmenedzsere foglalkozott. 

 

Az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma az év folyamán 9 fő volt, 7 kiskorú környezeti, 

3 fő magatartási, további 1 érintett kiskorú pedig anyagi probléma miatt vált 

veszélyeztetetté. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A 

gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt 

azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a 

szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a 

védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató 

veszélyek ellen. Az elmúlt évben is az intézmény fő célja a gyermekjóléti szolgáltatás 

terén a fokozatosság megtartása volt. Tapasztalataik szerint a szülők többsége az 

önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen fogadta, biztonságban folyt a családok 

szociális, mentális ellátása 2016-ban is. A Gyermekjóléti Szolgáltatás részéről ezen ellátási 

forma keretein belül nagymértékben megszüntethető a családban kialakult konfliktusos 

helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít. A családsegítő kollégák 4 esetben éltek jelzési 

kötelezettségükkel a Központ felé az érintett kiskorúak veszélyeztetettségére 
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vonatkozóan, mivel az alapszolgáltatás keretében a gyermek életében kialakult 

veszélyeztetettséget megszüntetni nem lehetett. Ezt követően az esetmenedzserek 

bekapcsolódtak az esetkezelésbe, esetkonferencia/esetmegbeszélés megszervezésére került 

sor, ahol körvonalazódott, hogy hatósági intézkedés megtétele szükséges a Járási Gyámhivatal 

felé. 

 

Az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma járási szinten az év folyamán 28 fő, 18 kiskorú 

környezeti, 5 fő magatartási, további 5 érintett kiskorú pedig egészségi probléma miatt 

vált veszélyeztetetté. A családsegítő kollégák járási szinten 11 esetben éltek jelzési 

kötelezettségükkel a Központ felé az érintett kiskorúak veszélyeztetettségére 

vonatkozóan, mivel az alapszolgáltatás keretében a gyermek életében kialakult 

veszélyeztetettséget megszüntetni nem lehetett. Ezt követően az esetmenedzserek 

bekapcsolódtak az esetkezelésbe, esetkonferencia/esetmegbeszélés megszervezésére került 

sor, ahol körvonalazódott, hogy hatósági intézkedés megtétele szükséges a Járási Gyámhivatal 

felé. 

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai: 

2016. évben 52 fő vett részt tanácsadáson az Intézménynél (elsődleges, prímér preventív 

ellátás, konkrét gondozást elkerülendő tevékenység). Az egyszeri esetkezelések kapcsán a 

családi kapcsolati nehézségek, az ügyintézésekben, az információnyújtásban való segítség, 

az iskolai igazolatlan hiányzásokból adódó jelzések, a gyermeknevelési problémák, az anyagi, 

a lakhatási problémák, a kiskorúakat érintő tanulási, magatartási problémáinak kezelése 

valósult meg.  

 

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  
2016. évben több gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan 

hiányzásokat. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás minden esetben felvette a kapcsolatot a 

jelzett gyermekek családjával, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás kapcsán és a 

családi pótlékkal kapcsolatos változásokról. A szükséges intézkedési terv az érintett 

gyermekkel, szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel elkészítésre került a további eseteleges 

hiányzások elkerülése érdekében. 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása: 
Az intézmény 2016. évben is kiemelt figyelmet fordít a munkája során az önkéntes munkára. 

13 fő önkéntes bevonására került sor az Intézmény által megszervezett programba.  

Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás 
Az intézmény 2016 évben is biztosította a pedagógusi végzettséggel rendelkező kollégák által 

7 fő, szociálisan hátrányos helyzetű családban élő gyermek iskolai felkészítését. Az ő szüleik 

nem tudnak segíteni nekik a tanulásban, a különórákat nem tudják igénybe venni, mert a 

szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli felzárkóztatásukért. 

 

Az Esetmenedzser/Tanácsadó és a Családsegítő kapcsolata 
A Központhoz tartozó kollégák járási szinten látják el a munkakörükhöz kapcsolódó 

hatóság közeli tevékenységet, az esetek elosztásáról az intézményvezető dönt. A 

családsegítő kollégák körében változatlan maradt a területileg történő felosztás, így a 

területileg illetékes családsegítő látja el alapszolgáltatás keretében a családsegítést és a 

gyermekjóléti alapellátást. 
Tevékenységük szakmailag elkülönül, ugyanakkor mégsem választható szét teljes 

mértékben. A hatóság közeli tevékenység – védelembe vétel, nevelésbe vétel, családba 

fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés – során szükséges a szociális segítő munka 

bekapcsolása, azaz a családsegítő kolléga jelenléte az adott család életében. Ezen családok 

megsegítése közös családlátogatásokkal, oktatási-nevelési intézmény látogatásával 

történik, többnyire a családsegítő kolléga követi nyomon az adott gyermek 
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veszélyeztetettségének alakulását, a szülők életkörülményeiben való változást. Erről 

beszámol az esethez tartozó esetmenedzsernek/tanácsadónak, aki folyamatosan 

konzultál a hatóságokkal, illetve a gondozásba bevont jelzőrendszeri tagokkal, akiknek 

jelzési kötelezettségük van változás tapasztalása esetén a Központ felé. Szükség esetén az 

esetmenedzser/tanácsadó esetkonferenciát, esetmegbeszélést szervez, a szakmai munkában 

segíti, támogatja a családsegítő kollégát a kompetencia határok betartásával. 

 

Megvalósult prevenciós programok 

 Nyári napközben gyermek tábor: 2016. június 20-tól 24-ig az előző évekhez 

hasonlóan, megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása. A táboroztatást 

ismét kistérségi szinten valósították meg. A kistérségi hivatalok anyagilag és 

erkölcsileg is támogatták a program megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, 

naponta 25 gyermek töltötte benne hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a fő 

szempont az előző évhez hasonlóan a gyermekek egymás közti pozitív 

együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az agresszivitás mértékének 

csökkentése egy nagyon hatásos módszerrel, a humánumra való neveléssel és a kortárs 

kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadó az iskolavédőnő volt, aki játékos 

foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos hasznos ismeretekkel 

szolgált a gyermekek számára, továbbá az Őrségi Nemzeti Park tartott egy kalandos 

és tartalmas délutánt a természetben, annak csodáiról. 

 

 Nyári napközben gyermekfelügyelet: 2016. évben második alkalommal szervezték 

meg a gyermekfelügyeletet, 2016. július 11-től 2016. július 15-ig, továbbá 2016. 

augusztus 8-tól augusztus 12-ig valósult meg. Naponta 6 fő gyermek részvételével 

szabadtéri, ügyességi és játékfoglalkozásokkal, valamint csoportos jelleggel 

készségfejlesztő kézműves tevékenységekkel töltötték a szabadidőt. A foglalkozások 

során a zárkózottabb gyermekek is megnyíltak, élményeikről örömmel beszámoltak, a 

játékok során is együttműködőek voltak, találékonyságukkal segítették a színvonalas 

együttlétet. Nagy figyelmet fordítottak a gyermekek egészségére is. Beszélgettek a 

helyes táplálkozásról, mozgáskultúráról. A helyes testtartás, motorikus mozgásuk 

fejlesztésére különböző torna- és ügyességi gyakorlatokat végeztek egy-egy 

foglalkozás között. A délutánok során a mese világában tettek látogatást meseolvasás, 

diafilm vetítés során. A mai gyermekek többsége a hétköznapokban a technika 

világában (TV, internet, okos telefon) él. Ebből a világból emelték ki a gyerekeket, s 

természet-közeli élményekhez juttatták őket. 

 

 Turi: A Szolgálat természetbeni segítségnyújtással, adományok közvetítésével is 

igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős 

az igény a településen. A ruhaadományokon felül játékokat, illetve felajánlott tartós 

használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítanak. 2016 decemberében a 

Központhoz nagyon sok ruha, tartós élelmiszer adomány érkezett, melyből jelentős 

adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében. Felemelő 

érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni klienseiknek, amire valóban 

éppen szükségük volt. 

 

  „Cipős doboz” akciót hirdettek a gyermekek számára a Szentgotthárd és Térsége 

Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája, a Panon Kapu Kulturális 

Egyesület és a St.Gotthard Spa & Wellness, melynek keretében nagymennyiségű 
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tartós élelmiszert, ruha- és játékadományt sikerült összegyűjteni, amit a kollégák 

közreműködésével az ünnepek előtt eljutattak a rászoruló családok gyermekei részére. 

 

 Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetik ezt a programot, melynek 

keretében használható állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket 

gyűjtenek a hátrányos helyzetben élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok 

gyermekeinek. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd jövőbeli céljai: 

 2017-ben a Központ továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus tanácsadásra 

a Tanácsadás-Sztg közösségi oldalon. A cél továbbra is olyan információk 

megjelenítése az internetes közösségi felületen, ami segítségül szolgálhat a 

fiataloknak. Továbbá virtuális úton több esetkezelés is történt konkrét tanácsadással, 

mivel a segítségre szoruló személyesen nem vállalta fel az egyéni problémáját. 

 2018. január 1-től kötelezővé válik az iskolai szociális munka alkalmazása, ez a 

jelenlegi 9 fő státusz további 2 fő bővítésével elképzelhető. Az iskolai szociális 

munka egy lehetőség arra, hogy a mentálhigiénés szaktudás felhasználásával 

segítséget nyújtson. A Központ az oktatási- nevelési intézmények összességében, 19 

intézményben tervezi az iskolai, óvodai szociális munka bevezetését. Ennek keretében 

a gyermekeknek, családjaiknak és a diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt 

támogatást azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő tanulmányi és 

óvodai kötelezettségeinek a teljesítésében. Szükség szerint segítséget nyújt a 

nevelési-oktatási intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciák 

fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó tényezők 

feltárásában, azok megoldásában, a gyermek későbbi munkavállalásának 

lehetőségében. Ezáltal biztosítja az elsődleges prevenciót, mivel hozzájárul a 

gyermek esetleges veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a másodlagos prevenció 

keretében pedig a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. 

2016. év októberében körvonalazódott a többszöri megbeszélések során, hogy az 

intézmény áthelyezése 2017. évben megtörténik a Szentgotthárd, Vajda János út 6. szám 

alá. Az intézmény áthelyezésével kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok rögzítésre 

kerültek, jelen beszámoló készítésekor is folyik a jelzett ingatlan felújítása. 

 

Összegzés: 

 

A fent leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény a törvényi változásokat követően az 

előírásoknak megfelelően eleget tett az elvárásoknak, a kihívásoknak, és a fenntartóval 

közösen viszonylag rövid idő alatt felállította a Központot, mely ellátja a járáshoz tartozó 

16 települést. Szakmai tevékenysége során biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóság 

közeli tevékenységet. A speciális feladatok kialakításával, biztosításával konkrét, azonnali 

segítséget tud nyújtani a kliensek számára az intézmény keretei között, miáltal gyakorta krízis 

közeli helyzeteket segít elhárítani. A statisztikai adatai az előző évekhez képest emelkedést 

mutatnak, melyek jól tükrözik, hogy az esetkezelések során egyre súlyosabb, összetettebb 

problémákat, helyzeteket kezel a tőle elvárható maximális szakmai odaadással. Az intézmény 

alapszemléletét a gyermekek érdekeinek a fókuszba helyezése, továbbá a fokozatosság 

elvének a megtartása jellemezte. 

 

 

3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 
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A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsőde biztosítja. Az intézmény 

fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa. 

 

A bölcsőde a gyermekvédelmi törvény szerint minden gyermek részére jóléti alapellátást, 

gyermekvédelmi preventív ellátást nyújt, a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve jól 

használható jelző és ellátó funkciót tölt be. 

A bölcsőde egészségügyi, egészségnevelési, szociális és családsegítő funkciót tölt be, egyre 

erősebb a család- és gyermekvédelmi szerepe. 

A személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás, elsősorban a gyermekjóléti alapellátás 

része, de a jogszabályi változás magával hozott bizonyos fokú szemléletváltást. A 2016-ban 

megjelent, 2017-ben bevezetendő új bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramja 

igyekszik keretet adni a bölcsődében folyó szakmai munkának. 

Bölcsődénkben a 2016-os nevelési évben 90 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A 

gyermekek felvétele folyamatos, a felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy 

mindkét szülő dolgozik, de nagyon fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is 

(gyermekét egyedül nevelő szülő, ingerszegény, elhanyagolt környezet, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több gyermek a családban). 

A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek, szinte minden réteget 

képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak, 

szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére 

nyílik lehetőség. 

A nevelő-gondozó munka során a bölcsőde a tudatos, átfogó és hatásos preventív tevékenység 

megvalósítására törekszik. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével (családlátogatás, 

szülői értekezlet) kezdődik, a nevelő-gondozó munka tervezésével folytatódik. 

A prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki nagymértékben segíti a 

gyermekvédelmi felelős munkáját. A nevelési év elején csoportonként felméri a gyermekek 

családi körülményeit, szociális helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készít. 

 

A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv alapján látja el feladatát, felmérte a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, az erről készült jegyzői határozatokat 

nyilvántartja. Tájékoztatja a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őket megillető 

szociális juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz. Fokozott figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű 

családok sorsának alakulását. Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt oszt ki, tavaly 

erre egy alkalommal volt lehetősége. 

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek nevét a Család- és Gyermekjóléti Központ 

felé írásban továbbítja. Az éves munkájáról beszámolót készít a szolgálat felé. 

A nevelési év elején a kisgyermeknevelőkkel elkészíti a szülőcsoportos beszélgetés témáinak 

tervezetét, melyek az egészséges életmódra, szemléletváltásra fókuszálnak prevenciós 

programként. 

A háromhavonta megtartott szülőcsoportos beszélgetések során a szülők nevelési, életvezetési 

tanácsokat kapnak. A beszélgetésekre több alkalommal szakembereket kértek fel, 

gyermekorvost, pszichológust. 

A bölcsőde a szülői kompetencia fejlesztésére, egészségvédelemre, az egészséges életmód 

megalapozására törekszik akkor, amikor a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberét, illetve a 

gyermek szakorvost kéri fel, hogy előadás keretében minél több információval lássa el a 

szülőket. 

Bár a szülők anyagi, családi gondjait nem tudja megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, 

fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására. A családok 

értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a közös 

pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésük alapját képezik. Kisgyermeknevelők 

részéről többlettörődés, egyéni bánásmód biztosítása a meghatározó a nevelő-gondozó munka 
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során, miközben tiszteletben tartják a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális 

sajátosságait, hagyományait, szokásait. 

 

Kapcsolattartás: 

A gyermekvédelmi felelős munkáját nem fogadóóra keretében végzi, de a szülők a 

problémáikkal felkereshetik személyesen a bölcsődében. Az észlelő-jelzőrendszer külső 

tagjaival igyekszik kialakítani pozitív, hatékony kapcsolatot, indokolt esetben felveszi a 

kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Központtal. 

A havonként megrendezett koordinációs üléseken részt vesz, az ott hallottakat ismerteti a 

kisgyermeknevelőkkel. Célja a gyermek jogainak védelme, az esélyegyenlőség megteremtése, 

ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját megismerve, támogatva, kiegészítve 

dolgoznak. A gyermekvédelmi felelős 7 alkalommal készített pedagógiai jellemzést. 

 

Egészségvédelmi feladatok ellátása: 

A nevelő-gondozó munka egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód 

meglapozása és a helyes szokások kialakítása. A 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő 

óraszámban dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos biztosítja a gyermekek egészségügyi 

ellátását. A bölcsődeorvos a nevelési év elején illetve 3 havonta fejtetvességi szűrővizsgálatot 

végez. 
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A feladat-ellátást jellemző adatok a bölcsődei intézményegységben: 

Az év folyamán 233 napos nyitvatartási idővel 90 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást, 

ebből az óvodai nevelésbe távozottak száma 34 fő. A bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek a működési engedélyben felsorolt ellátási területekről érkeztek. A napközbeni 

ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás 

nyitvatartási renddel. 

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű nevelését-gondozását 5 csoportban, 

68 férőhelyen tudják biztosítani. 

 

 Megjelent gyermekekre vonatkoztatott kihasználtság: 86,13 % 

(a százalékos mutató folyamatosan emelkedik, mivel a beszoktatás folyamatos, a beszoktatás 

ütemét a szülők munkába állása határozza meg). 

 

Normatív támogatás: 
Az intézmény állami normatív támogatása: 494.100,- Ft/gyermek. 

A beírt alapú finanszírozás alapján a tavalyi évre 42 gyermek után tudták igénybe venni a 

normatív támogatást.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült:  2 gyermek, ebből: 

 megállapított hátrányos helyzetű:                2 gyermek. 

Védelembe vett gyermek:                            1 gyermek. 

 

Gyermekétkeztetés: 

Étkezés során 100%-os díjkedvezményben részesülők: 

 a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat alapján 

a jövedelmi helyzet miatt:        33 fő, 

 három vagy több gyermekes család gyermeke:      8 fő, 

tartósan beteg :           2 fő. 

 

A gyermekek védelméről szóló törvény 35. §-ának megfelelően érdekképviseleti fórumot 

működtetnek. A fórum tagjait 3 fő szülő, 1 fő kisgyermeknevelő alkotja, illetve a fenntartót is 

1 fő képviseli. A szülők érdekeit képviselő szülői tagokat az összevont szülői értekezleten 

választja meg a szülői közösség. 

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén.  

Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak 

panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie. 

Az érdekképviseleti fórum tagjainak és a gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége az 

átadókban kifüggesztésre került. A házirend és az egyéb belső szabályzók nyilvánosak, a 

szülők számára elérhetők. 

 

A bölcsőde kiemelten fontosnak tartja a szülők mind szélesebb körű bevonását a nevelői 

munkába, valamint az egységes alkalmazás-technikai szempontok kidolgozását. Csak a 

szülőkkel összehangolva teremthető meg a gyermekek számára a „második otthon” korszerű, 

a személyiségfejlődést és a közösségi életre nevelést előtérbe helyező munkakörnyezet. 

 

Tehát a bölcsőde feladata: szorosan együttműködni a családokkal. Elengedhetetlen a 

korrekt, partneri, hiteles, nyitottságon alapuló kapcsolat, pozitív és hatékony kapcsolatok 

kialakítása a bölcsődés kor előtti, alatti és utáni nevelési színterekkel, intézményekkel, 

szervezetekkel. Hiszen a munkájuk célja közös: A GYERMEKEK VÉDELME. 
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4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

 

A tárgyévben gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésre nem került sor.  

 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 

5.1. A felnőtt háziorvosok és házi gyermekorvosok aktívabban vegyenek részt a 

gyermekvédelmi munkában, tegyenek eleget jelzőrendszeri kötelezettségüknek! 

 

5.2. A Család- és Gyermekjóléti Központ továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 

tanácsadásra. A cél továbbra is olyan információk megjelenítése az internetes közösségi 

felületen, ami segítségül szolgálhat a fiataloknak. 

 

5.3. 2018. január 1-től kötelezővé válik az iskolai szociális munka alkalmazása, ez a 

Család- és Gyermekjóléti Központban lévő jelenlegi 9 fő státusz további 2 fő bővítésével 

elképzelhető. A Központ az oktatási- nevelési intézmények összességében, 19 

intézményben tervezi az iskolai, óvodai szociális munka bevezetését. Ennek keretében a 

gyermekeknek, családjaiknak és a diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt 

támogatást azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő tanulmányi és óvodai 

kötelezettségeinek a teljesítésében. Szükség szerint segítséget nyújt a nevelési-oktatási 

intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciák fejlesztésében, a gyermek 

tanulmányi kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok megoldásában, a gyermek 

későbbi munkavállalásának lehetőségében. Ezáltal biztosítja az elsődleges prevenciót, 

mivel hozzájárul a gyermek esetleges veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a másodlagos 

prevenció keretében pedig a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. 
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6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három 

prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát 

meghatározzák: prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem. 

Utóbbi talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén, nem csak az ifjúság áldozattá 

válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése, 

hogy bűnelkövetőkké váljanak.  

 

A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a 

dokumentum, mivel ez a fiatalok körében jelenleg is nagy gondot okoz. Felmérések, 

kikérdezéses módszerek alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a 

problémáról. A drog Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre nem 

jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket. 

A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, megelőzéssel is. 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a 

társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az 

„Iskola rendőre” program, a III. Béla Szakképző Iskolában bűnmegelőzési tanácsadó 

működik, ezek keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel 

kapcsolatban az intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a 

családon belüli erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése 

bűncselekményét. 

 

A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi 

Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a 

gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a 

szórakozóhelyeket. 

 

A dokumentum feladatként fogalmazza meg, hogy a Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az 

iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, 

bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák 

megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi esetek megtárgyalását. 

 

A Stratégia is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a 

közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda 

tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének 

fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és a polgárőrök segítségével végzik. 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsétől kapott tájékoztatás alapján 

2016. évben Szentgotthárdon gyermekkorú bűnelkövető nem volt, fiatalkorú bűnelkövető 

pedig 2 fő volt, akik közül 1 fő szentgotthárdi. 
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az 

őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári 

táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére. 

2016. évben az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas táborát 112.600,- Ft-tal, 

gyermeknapi programját 135.000,- Ft-tal, a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári 

művészeti táborát 200.000.- Ft-tal segítette a város. A Szentgotthárdi Evangélikus 

Egyházközség nyári hittantáborát 100.000,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat. A 

táboroztatáson kívül az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány karácsonyi programra kapott 

30.000,- Ft támogatást az Önkormányzattól. 

Az egyik legaktívabb egyesület e téren a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, 

mivel ők hosszú évek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű és eltérő tantervű oktatásban 

részesülő gyermekek patronálásával, korrepetálásával. 2016-ben az általuk patronált 

gyermekek részére szervezett nagycenki kirándulást is támogatta 115.000,- Ft-tal az 

Önkormányzat. 

A településrészeken működő civil szervezetek (pl.: Rábafüzesért Egyesület, Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület) és a városrészi önkormányzatok egyes rendezvényein is külön 

figyelmet kapnak a gyermekek, ilyenek egyebek közt a húsvéti, gyermeknapi, vagy 

karácsonyi rendezvények. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek 

részére, amelyek mind a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését célozzák meg. 

Ünnepekhez, népszokásokhoz, nagyrendezvényekhez kötődő játszóházakat kínáltak az év 

folyamán a gyerekeknek, melyekben törekedtek arra, hogy a régi, hagyományos értelemben 

vett játszóházi programokon túl új élményeket, ötleteket, lehetőségeket is kínáljanak. Tavaly 

két táborba, a hagyományőrző, majd kalandtáborba várták a gyerekeket az Egyesület 

munkatársai. A táborok továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek mind a gyerekek, mind 

a szülők körében. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2016. 

évi ellátásáról szóló értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és 

munkájáról beszámoló valamennyi intézmény (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOB 

Tótágas Bölcsőde, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal) vezetőjének és 

munkatársainak, valamint a gyermekeknek tartalmas programokat szervező civil szervezetek 

munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. március 14. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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Tárgy: Szentgotthárd Város Civil Koncepciójának elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum több mint egy évtizede 

közösen tevékenykedik a város civil élete érdekében, amely együttműködés alapja a 

323/2005. számú képviselő-testületi határozat.  

Az elmúlt évek során kialakult rendszer – civilek bevonása a városi programokba, a 

városrészi klubok fenntartásába, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

létrehozása és a pályázati rendszer kidolgozása – jól működik, azonban igény mutatkozott 

arra, hogy ezeket a folyamatokat rendszerbe szedjük, hozzátegyük az Önkormányzat és a civil 

szervezetek elképzeléseit a további együttműködésre vonatkozóan, és megalkossuk a város 

civil koncepcióját.  

A Hivatal előkészítette a koncepció tervezetét, amelyet természetesen véleményezésre 

bocsátottunk a civilek körében. Kiértesítettük az érintetteket e-mailben, illetve feltettük a 

koncepció tervezetét a szentgotthard.hu, továbbá a hivatal.szentgotthard.hu oldalakra. 

A véleményezésre rendelkezésre álló határidőig mindösszesen két civil szervezettől (a 

Hármashatár Baráti Körtől és a Szentgotthárdi Civil Fórumtól) érkezett javaslat, amelyeket 

természetesen beemeltünk a koncepció tervezetébe. A Hármashatár Baráti Kör javaslatai az 

előterjesztés 2. számú, míg a Szentgotthárdi Civil Fórum kiegészítései, módosításai a 3. 

számú mellékletében találhatók.  

 

A koncepció elfogadásával tovább erősödhet az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti 

együttműködés, illetve felélénkülhetnek, aktivizálódhatnak a kapcsolatok. A koncepció 

minden olyan területre kitér, amely Szentgotthárd város civil életében jelentőséggel bír, és 

ahol van lehetőség a továbblépésre, emellett pedig összefoglalja az eddig is működő 

folyamatokat, tevékenységeket.  

 

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

szíveskedjék! 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Civil 

Koncepcióját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel 

fogadja el: 

…………………………… 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2017. március 16.  

         Huszár Gábor  

          polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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I. Preambulum 

Szentgotthárd város Önkormányzata fontosnak tartja és elismeri az önkéntesen alakuló és civil 

szervezetek társadalomformáló szerepét. Az Önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség 

és a partnerség szellemében a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel 

közös érdekeik érvényesítéséért.  

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában is számít a civil szervezetek 

közreműködésére. A szervezetek hatékony és produktív munkájához szakmai és gazdasági 

segítséget nyújt. 

Az Önkormányzat elsősorban az alábbiakban felsorolt területeken számít a civil szervezetek 

hiánypótló tevékenységeire: 

 sport- és szabadidős tevékenységek ösztönzése 

 kulturális feladatok (közművelődés, hagyományőrzés, ápolás, örökségvédelem, 

nemzetiségi kultúra ápolása) 

 oktatás és ifjúsági tevékenység, közösségi tér kialakítása és működtetése az ifjúság 

számára 

 egészségügyi, prevenciós feladatok 

 környezetvédelem, fenntartható fejlődés biztosítása 

 szociális és karitatív tevékenység 

 közbiztonsági, polgári védelmi, tűzoltási, településfejlesztési tevékenység 

 gazdaságfejlesztési tevékenység 

 nemzetközi tevékenység, más országok testvérvárosainak civilszervezeteivel való 

kapcsolattartás. 

 

II. A Civil koncepció célja 

A koncepció célja az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása, a civil 

szerveződések működésének és azok társadalmi szerepvállalásának további szélesítésének 

elősegítése. Egy olyan jól működő partneri viszony és folyamatos párbeszéd kialakítása a 

szervezetek és az Önkormányzat között, amely szavatolja az eredményes és aktív közös munkát. A 

kapcsolat közös értékeken és kölcsönönös tiszteleten alapul.   

Ennek alapján az Önkormányzat a továbbiakban is számít a Civil fórum civileket összefogó 

munkájára, illetve a civil szervezetek közreműködésére a város életében.   

III. Jogszabályi háttere 

A civil szervezetek jogszabályi és formai meghatározását első sorban az alábbi törvények 

tartalmazzák: 

 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 

 2011. évi CLXXXI. törvény (bírósági nyilvántartás) 

 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 323/2005. számú Képviselő-testületi határozat (helyi rendelet)  

 

IV. Az önkormányzat és civil szervezetek közti együttműködés 

Az önkormányzat nem kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások 

üzemeltetésének, amelyekkel a szentgotthárdi polgárok jólétét, művelődését, oktatását segíti elő. 

Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek ellátását kész az arra alkalmas és ilyen szándékkal 

fellépő civil szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani. A civil szféra leginkább a 



2017. március 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 126 

kezdeményezésben erős: itt ismerhetők fel először a társadalmi hiányosságok, és ezek 

mérséklésére civil szervezetek tudnak a leghamarabb és legrugalmasabban reagélni. 

 Az együttműködés lehetséges formái:  

 Civil szervezetek fórumai – Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) 

 Bűnmegelőzési Bizottság 

 Ifjúsági Tanács 

 Idősügyi Tanács 

 Egyeztető fórum (negyedéves) 

 Közösen benyújtott pályázatok 

 Az önkéntesség ösztönzése és a minőségi önkéntes lehetőségek biztosítása az iskolai 

közösségi szolgálat elvégzéséhez  mind a civil szervezeteknek, mind az önkormányzatnak a 

feladata – ennek keretében önkéntes tájékoztató nap(ok) tartása a tanulók és az önkéntes 

munka iránt érdeklődő szentgotthárdiak számára  mivel  az önkéntesség erősíti a 

szentgotthárdi polgárok közösségét, a város ügyei és a társadalmi ügyek iránti 

elkötelezettséget és a felelősségvállalást 

 

V. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kommunikáció 

 

A partneri együttműködés alapfeltétele a folyamatos, rendszeres és hatékony kommunikáció, mely 

mindkét félnek az elemi felelőssége. Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció 

kiépítésében érdekelt, egyedül a szervezetek aktivitásán múlik a párbeszéd intenzitása és 

mélysége. Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az 

önkormányzat és intézményei. 

Az önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak:  

 az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek, közösségek párbeszéde,  

 az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,  

 az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a civil szervezetek, 

közösségek közötti párbeszéd,  

 a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános fórumok, 

 valamint az Önkormányzat által életre hívott nonprofit konzultációs fórum (pl.: KÉK).  

 időszakosan visszatérően  civil börze tartása ahol a civil szervezetek megmutatkozhatnak 

az önkormányzat előtt, de Szentgotthárd lakossága előtt is 

 

Ennek érdekében: 

 

a. Szentgotthárd város Önkormányzata a Szentgotthárdi Civil Fórummal a 2005. évi 

323/2005. számú Képviselő-testületi határozat alapján szorosan együttműködik. 

b. Az Önkormányzat hivatalának civil területért felelős munkatársa  

Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal 

folyhasson, az Önkormányzat hivatala civil referenst alkalmaz. A referens kiemelt 

fontosságú feladata az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és 

együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterének, a kommunikáció 

folyamatosságának, az információk hitelességének és naprakészségének biztosítása. A civil 

referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a 

megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak, és azokat az illetékesek 
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megválaszolják. A civil referens szorosan együttműködik a civil irodai szolgáltatást ellátó 

szervezettel. Az Önkormányzat részéről a mindenkori civil referens munkatárs tartja a 

kapcsolatot a szervezetekkel, rajta keresztül futnak be a pályázatok, a támogatásokkal 

kapcsolatos szerződéskötések és az elszámolások benyújtás. 

 

 

 

VI. Nyilvánosság, tájékoztatás 

 

 Civil címtár: folyamatosan frissen tartott adatbázis a civil szervezetekről, amely mindenki 

számára elérhető. Az adatbázis létrehozásához szükséges információkat, adatokat a 

Szentgotthárdi Civil Fórum az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, illetve az esetleges 

változásokról folyamatosan tájékoztatja a civil referenst annak érdekében, hogy az 

adatbázis mindig naprakész legyen.  

 Helyi sajtóban helyet kapnak a civil szervezetek hírei, tájékoztatói, programjai. Az 

önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, civil szervezeteket érintő hírek, 

információk városi honlapon történő megjelenésére.  

 A www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon külön menüpont áll a civilek rendelkezésére, 

amelyen nem csupán a különböző pályázati, illetve tájékoztató anyagokat érhetik el, 

hanem lehetőségük van saját nyilvánosságot igénylő dokumentumaik elhelyezésére.  

 

VII. A civil szervezetek és közösségek támogatása 

 

Az Önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalnia a civil szervezetek támogatásában. Elsősorban 

a helyi civil szervezetek számára kell nyújtani mindazon támogatásokat, amelyekkel saját 

működésüket, illetve a szentgotthárdi polgárok számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A 

nem helyi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált 

programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Szentgotthárdon, illetve teljes egészében a város területén 

valósítják meg azt.  

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető 

leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és közösségek támogatására, többféle támogatási 

formát alkalmaz. 

 

a) Pénzbeli támogatás 

Minden hivatalosan bejegyzett, Szentgotthárd város közigazgatási területén működő civil 

szervezetnek joga van pályázni a város által fenntartott és biztosított Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapból (továbbiakban Alap). Éves szinten három lehetőség van a 

pályázatok benyújtására és a szabályozás értelmében az adott pályázati időszakban, csak az abban 

az időszakban megvalósuló programokra van lehetőség pályázni.  A pályázati felhívást és a 

szabályzatot a Képviselő-testület minden év márciusában fogadja el, amelyről az Önkormányzat 

minden esetben tájékoztatja a civil szervezeteket.  

 

b) Természetbeni támogatás 
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A Civil Fórum és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat 

közösségi térként illetve irodaként biztosítja a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. szám alatt, az 

Önkormányzat épületében található civil irodát, továbbá a civilek használhatják a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel történő egyeztetés szerint a Színház épületét (Széll K. tér 7.), valamint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetve a Refektórium helyiségét (Széll K. tér 

11.) térítés mentesen. 

 

c) Egyéb szakmai támogatás, segítségnyújtás 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum a 2005. december 21-én megkötött együttműködési 

megállapodásának hatályban tartása mellett éves szinten közös cselekvési programtervet fogad el, 

amelyben az egymás közötti együttműködést szabályozzák bizonyos területeken. 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum képviselői háromhavonta megbeszéléseket tartanak, ahol az 

elfogadott cselekvési programterv pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat 

átbeszélik, valamint azokra a megoldási lehetőségeket közösen dolgozzák ki. Az Önkormányzat 

részéről a fő kapcsolattartó funkcióját a civil referens látja el. 

A civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal a Civil Iroda céljára kialakított helyiséget ingyenes használatra biztosítja, annak működési 

költségeit nem számítja fel. Valamint 1 db laptopot visszavonásig biztosít a Civil Fórum részére. A 

Civil Fórum és tagszervezetei pályázatait térítésmentesen kinyomtattathatják, fénymásolhatják a 

pályázathoz szükséges mennyiségben.  

 Igény esetén a Hivatal pályázatírói segítséget nyújtanak, tanácsot adnak a pályázatot 

benyújtani kívánó civil szervezetek részére. közfoglalkoztatás keretében  

 jogi lehetőség, illetve igény esetén – közfoglalkoztatott személy biztosítása civil 

szervezetek részére 

 

d) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzat bizonyos feladatok ellátását az éves cselekvési terv keretein belül a 

Szentgotthárdon működő civil szervezetekkel végezteti el külön megállapodás alapján, ezzel is 

biztosítva azokat arról, hogy az Önkormányzat számára kiemelkedő fontossággal bír a civilek 

társadalmi szerepvállalásának elősegítése. Ezen feladatok ellátásáért az Önkormányzat anyagi 

támogatást biztosít. 

Ilyen feladatok: 

 városrészeken közterületek és egyéb területek kaszálása és gondozása 

 a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása 

 Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 

 a városrészi klubok fenntartása 

 Rába és Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése, bekapcsolódás a zöld területek 

gondozásába, Liget és várkert rendben tartása 

 tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil szervezetek részvételével 

 tavaszi faluszépítés virágültetéssel  

 Civil Nap és a „város májusfájának” felállításának megszervezése a Civil Fórum elnöksége 

által 

 Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megszervezése, a Civil Fórum elnöksége által 

 Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon 
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 bekapcsolódás az adott évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok, 

Szerelmesek Fesztiválja, stb.) 

 nyári napközis jellegű táborok szervezése a tagszervezetek által 

 egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok az egészséges életmód 

népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok 

szervezése 

VIII. A Civil koncepció hatálya 

a) Személyi hatálya 

A koncepció hatálya kiterjed az elsősorban a Szentgotthárdon működő civil szervezetekre, így a 

helyi egyesületekre, alapítványokra, szövetségekre és nem jogi személyiségű civil társaságokra, 

amelyek társadalomfejlesztő tevékenységüket Szentgotthárdon fejtik ki.  

b) Tárgyi hatálya 

Az együttműködésben foglaltak hatálya kiterjed Szentgotthárd város Képviselő-testületének 

döntéshozatalára, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére és azon civil 

szervezetekre, melyek az Önkormányzattal együttműködésre lépnek. 

c) Időbeli hatálya 

A koncepció időbeli hatálya lényegi változás vagy a jogszabályi környezet változása miatt 

indokolttá váló felülvizsgálatáig terjed ki, de maximum 5 évig. Az 5. év letelte után a 

felülvizsgálata kötelező. 

IX. A civil szervezetek tevékenységeinek önkormányzati elismerése 

Szentgotthárd város Önkormányzata elismeri, hogy a civil szervezetek és azok működése fontos és 

stabil gerincét képzik a város életének, annak társadalmi folyamataira pedig építő jellegű hatással 

bírnak. Fontosnak tartja továbbá, hogy az együttműködés és a közösen végzett munka hosszú távú 

és megállapodásokon alapuló legyen. A civil szektort alapvető jelentőségűnek tartja a helyi 

közösségi élet fejlődésének szempontjából, a város lehetőségeihez mérten éppen ezért támogatja a 

szerveződéseket anyagilag és szakmailag egyaránt. 

A civil szervezetek pályázat útján évente megválasztják a „Az Év Civil Szervezet”-ét, mely díjhoz az 

önkormányzat biztosítja a pénzügyi támogatást. 

A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme a civil szféra erőssége. 

X. Lehetséges fejlesztési irányok 

A civil koncepció a jól működő kapcsolat tovább erősítése érdekében következő fejlesztési 

irányokat tűzi ki céljául: 

 Az Önkormányzat, gazdasági lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánja a 

Szentgotthárdon működő civil és nonprofit szervezetek hiánypótló munkáját – ehhez 

további utakat és megoldásokat  kell keresni.  

 A Szentgotthárdon tevékenykedő civil és nonprofit szervezetek működési feltételeit tovább 

kell javítani és fejleszteni .  

 Az Önkormányzat továbbra is segítséget nyújt a civil szervezeteknek, hogy 

tapasztalatcsere céljából kapcsolatot tartsanak más hazai települések, határon túli és a 

testvérvárosok hasonló profilú szervezeteivel.  A kapcsolat felvételéhez az önkormányzat 

szervezési segítséget ad. 
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 Közös rendezvények szervezése Civil Fórumok és Civil Konferenciák megvalósítása az 

Önkormányzat, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a városban tevékenykedő civil szervezetek 

részvételével. 

 Létrehozza a civil szervezetek adatbázisát „Civil Címtár”, melyet elhelyez Szentgotthárd 

város honlapján. 

 Fejleszteni kell a szervezetek és az Önkormányzat közötti információáramlást, valamint 

lehetőség szerint a civil szervezeteket bevonja a döntés-előkészítő munkába. 

 Az Önkormányzat továbbra is támogatja Szentgotthárdi Civil Fórum működését, aki 

lehetősége szerint szolgáltat helyi civil szervezeteknek és ellátja az érdekképviseletüket. 

 A szervezetek közérdekű programjainak közzététele az Önkormányzat honlapján erre a 

célra kialakított felületen, a minél szélesebb körű nyilvánosság érdekében, rendszeres 

megjelenés biztosítása a városi újságban, rendezvényeken. 

 Az Önkormányzat a továbbiakban nyitott arra, hogy közfeladatot civil szervezet lásson el.  

 Civil Ház Program megvalósulása, ennek érdekében a pályázatok folyamatos figyelemmel 

kísérése.  

 

A koncepció megalkotása és az abban leírtak megvalósulása az Önkormányzat és civil szervezetek 

elemi érdeke, hisz a célját ez által érheti el: egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri 

viszony a lakosság szolgálatában. 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS  
CIVIL KONCEPCIÓJA 

 
2017-2022. 

 
TERVEZET 

 
 
 
 
 
 

I. Preambulum 

Szentgotthárd város Önkormányzata fontosnak tartja és elismeri az önkéntesen alakuló és 
civil szervezetek társadalomformáló szerepét. Az önkormányzat, valamint intézményei a 

kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a 

civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért.” 
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában számít a civil 

szervezetek közreműködésére. A szervezetek hatékony és produktív munkájához szakmai és 

gazdasági  segítséget nyújt.  

Az Önkormányzat az alábbiakban felsorolt területeken  számít civil szervezetek hiánypótló 

tevékenységeire: 

 sport- és szabadidős tevékenységek ösztönzése 

 kulturális( közművelődés, hagyományőrzés, ápolás, örökségvédelem, nemzetiségi  

kultúra ápolása), 

  oktatás, ifjúsági tevékenység  

 egészségügy, 

 szociális és  karitatív tevékenység 

 közbiztonsági, polgári védelemi és tűzoltási tevékenység , település fejlesztési 

tevékenység, 

  gazdaságfejlesztési tevékenység (pl.idegenforgalom fejlesztése),  

 nemzetközi tevékenység (kulturális, baráti, csere kapcsolatok) 

II. A Civil koncepció célja 

A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása , 

a civil szerveződések működésének és azok társadalmi szerepvállalásának további 

szélesítésének elősegítése. Egy olyan jól működő partneri viszony és folyamatos párbeszéd 

kialakítása a szervezetek és az Önkormányzat között, amely szavatolja az eredményes és 

aktív közös munkát. A kapcsolat közös értékeken és kölcsönös tiszteleten alapul. 

III. Jogszabályi háttere 

A civil szervezetek jogszabályi és formai meghatározását az alábbi törvények tartalmazzák: 

 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 

 2011. évi CLXXXI. törvény (bírósági nyilvántartás) 
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 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 323/2005. számú Képviselő-testületi határozat (helyi rendelet)  

 

 

IV. Az önkormányzat és civil szervezetek közti együttműködés  

Az önkormányzat nem kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások 

üzemeltetésének, amelyekkel a szentgotthárdi polgárok jólétét, művelődését, oktatását segíti 

elő. Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek ellátását kész az arra alkalmas és ilyen 

szándékkal fellépő civil szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani. A civil szféra 

leginkább a kezdeményezésben erős: itt ismerhetők fel először a társadalmi hiányosságok, és 

ezek mérséklésére civil szervezetek tudnak a leghamarabb és legrugalmasabban rámozdulni. 

 Az együttműködés lehetséges formái  
 

- Civil szervezetek fórumai- Közös Érdekek  Kerekasztala (KÉK) 

 

- Bűnmegelőzési Tanács 

 

- Közművelődési Tanács 

 

- Ifjúsági  Fórum 

 

- Idősügyi Tanács 

 

- Egyeztető fórum(negyedéves)? 

 

- Közösen benyújtott pályázatok  

 

V. Az önkormányzat és civil szervezetek közti kommunikáció 

 

A partneri együttműködés alapfeltétele a folyamatos, rendszeres és hatékony 

kommunikáció, mely mindkét félnek az elemi felelőssége. Az önkormányzat a kétirányú, 

nyitott kommunikáció kiépítésében érdekelt, egyedül a szervezetek aktivitásán múlik a 

párbeszéd intenzitása és mélysége. Az együttműködés kialakítását épp úgy 

kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei. 

 Az önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak;  

- az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek, közösségek párbeszéde,  

- az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,  

- az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a civil szervezetek, 

közösségek közötti párbeszéd,  

- a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános fórumok,  

- az interneten működtetett „on-line fórum”,  

- valamint az önkormányzat által életre hívott nonprofit konzultációs fórum.  

 

Ennek érdekében: 
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a.) Szentgotthárd város Önkormányzata a Szentgotthárdi Civil Fórummal – továbbiakban 

Civil Fórum – a 2005. évi 323/2005. számú Képviselő-testületi határozat alapján 

szorosan együttműködik.  

A Civil Fórum a határozatban foglaltak alapján vállalta, hogy segítséget nyújt: 

 összefogja a Szentgotthárd város közigazgatási területén működő civil 

szervezeteket, összehangolja tevékenységüket és képviseli érdekeiket 

 elősegíti a város értékeinek megőrzését és gyarapodását 

 partneri együttműködés kialakítására törekszik az Önkormányzattal 

 az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott anyagokat továbbítja az érintett 

civil szervezetek felé, gondoskodik arról, hogy azok tartalmát az érintettek 

megismerjék, a véleményezést igénylő előterjesztéseket, javaslatokat a Civil 

Fórum elé tárja, és az ott hozott döntésekről értesíti az Önkormányzatot 

 állást foglal, véleményt nyilvánít és javaslattal él a város civil szervezetei 

szempontjából fontos, a polgárokat, szélesebb közösségeket érintő kérdésekben 

 tájékoztatást ad a Civil Fórum által felmerült kezdeményezésekről 

 figyelemmel kíséri a város célkitűzéseit, és elősegíti a megvalósításukat 

 közreműködik a városi programok szervezésében és tájékoztatást ad a Civil Fórum 

rendezvényeiről 

 évenként megszervezi a Civil Szervezetek Napját 

 meghívja a Civil Fórum üléseire az Önkormányzat és Szentgotthárd Város 

Polgármesteri Hivatala képviselőit 

 beszámol az Önkormányzattól kapott céltámogatás felhasználásáról az adott év 

végéig 

b.)  Az önkormányzat hivatalának civil területért felelős munkatársa  

Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő 

hatékonysággal folyhasson, az önkormányzat hivatala civil referenst alkalmaz. A 

referens kiemelt fontosságú feladata az önkormányzat és a civil szervezetek közötti 

kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterének, a 

kommunikáció folyamatosságának, az információk hitelességének és 

naprakészségének biztosítása. A civil referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy 

javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre 

eljussanak és azok megválaszolásra kerüljenek. A civil referens szorosan 

együttműködik a civil irodai szolgáltatást ellátó szervezettel. Az Önkormányzat 

részéről a mindenkori civil referens munkatárs tartja a kapcsolatot a szervezetekkel, 

rajta keresztül futnak be a pályázatok, a támogatásokkal kapcsolatos 

szerződéskötések és az elszámolások benyújtás.,  

 

 

VI. Nyilvánosság, tájékoztatás 
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a.) Civil Címtár: folyamatosan frissen tartott adatbázis a civil szervezetekről, amely 

mindenki számára elérhető  

b.) Helyi Civil Sajtóban helyet kapnak a civil szervezetek hírei, tájékoztatói, programjai  

c.) Az önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, civil szervezeteket érintő 

hírek, információk városi honlapon történő megjelenésére.  

d.) A www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon külön menüpont áll a civilek rendelkezésére, 

amelyen nem csupán a különböző pályázati, illetve tájékoztató anyagokat érhetik el, 

hanem lehetőségük van saját nyilvánosságot igénylő dokumentumaik elhelyezésére.  

 

VII. A civil szervezetek és közösségek támogatása  

 

Az önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalnia a civil szervezetek támogatásában. 

Elsősorban a helyi civil szervezetek számára kell nyújtani mindazon támogatásokat, 

amelyekkel saját működésüket, illetve a szentgotthárdi  polgárok számára nyújtott 

szolgáltatásaikat fenntarthatják. A nem helyi szervezetek számára abban az esetben lehet 

támogatást nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Szentgotthárdon.  

Annak érdekében, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető 

leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és közösségek támogatására, többféle 

támogatási formát alkalmaz. 

e) Pénzbeli támogatás 

Minden hivatalosan bejegyzett, Szentgotthárd város közigazgatási területén működő civil 

szervezetnek joga van pályázni a város által fenntartott és biztosított Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapból (továbbiakban Alap). Éves szinten három lehetőség van a 

pályázatok benyújtására és a szabályozás értelmében az adott pályázati időszakban, csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra van lehetőség pályázni.  A pályázati felhívást 

és a szabályzatot a Képviselő-testület minden év márciusában fogadja el, amelyről az 

Önkormányzat minden esetben tájékoztatja a civil szervezeteket.  

 

f) Természetbeni támogatás 

 

A Civil Fórum és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján az 

Önkormányzat közösségi térként illetve irodaként biztosítja a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11. szám alatt, az Önkormányzat épületében található civil irodát, továbbá a 

civilek használhatják a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel történő egyeztetés szerint 

a Színház épületét (Széll K. tér 7.), valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatallal egyeztetve a Refektórium helyiségét (Széll K. tér 11.) térítés mentesen. 

 

g) Egyéb szakmai támogatás, segítségnyújtás 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum a 2005. december 21-én megkötött együttműködési 

megállapodásának hatályban tartása mellett éves szinten közös cselekvési programtervet 

fogad el, amelyben az egymás közötti együttműködést szabályozzák bizonyos területeken. 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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Az Önkormányzat és a Civil Fórum képviselői háromhavonta megbeszéléseket tartanak, ahol 

az elfogadott cselekvési programterv pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő 

problémákat átbeszélik, valamint azokra a megoldási lehetőségeket közösen dolgozzák ki. Az 

Önkormányzat részéről a fő kapcsolattartó funkcióját a civil referens látja el. 

A civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal a Civil Iroda céljára kialakított helyiséget ingyenes használatra 

biztosítja, annak működési költségeit nem számítja fel. Valamint 1 db laptopot visszavonásig 

biztosít a Civil Fórum részére. A Civil Fórum és tagszervezetei pályázatait térítésmentesen 

kinyomtattathatják, fénymásolhatják a pályázathoz szükséges mennyiségben.  

Igény esetén a Hivatal pályázatírói segítséget nyújtanak, tanácsot adnak a pályázatot 

benyújtani kívánó civil szervezetek részére.  

h) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzat bizonyos részfeladatok ellátását az éves cselekvési terv keretein belül 

átruházza a városban működő szervezetekre, ezzel is biztosítva azokat arról, hogy az 

Önkormányzat számára kiemelkedő fontossággal bír a civilek társadalmi szerepvállalásának 

elősegítése. Ezen feladatok ellátására az Önkormányzat szolgáltatási szerződést köt és  

anyagi ellenszolgátatást nyújt. 

 

VIII. A Civil koncepció hatálya 

d) Személyi hatálya 

A koncepció hatálya kiterjed a szentgotthárdi civil szervezetekre, amelyeket Magyarországon 

működő törvényszék vett nyilvántartásba és társadalomfejlesztő tevékenységét 

Szentgotthárdon fejti ki.  

e) Tárgyi hatálya 

Az együttműködésben foglaltak hatálya kiterjed Szentgotthárd város Képviselő-testületének 

döntéshozatalára, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére és azon 

civil szervezetekre, melyek az Önkormányzattal együttműködésre lépnek. 

 

f) Időbeli hatálya 

A koncepció időbeli hatálya lényegi változás vagy a jogszabályi környezet változása miatt 

indokolttá váló felülvizsgálatáig terjed ki, de maximum 5 évig. Az 5. év letelte után a 

felülvizsgálata kötelező. 

 

IX. A civil szervezetek tevékenységeinek önkormányzati elismerése 

Szentgotthárd város Önkormányzata elismeri, hogy a civil szervezetek és azok működése 

fontos és stabil gerincét képzik a város életének, annak társadalmi folyamataira pedig építő 

jellegű hatással bírnak. Fontosnak tartja továbbá, hogy az együttműködés és a közösen 

végzett munka hosszú távú és megállapodásokon alapuló legyen a jövőben is. A civil szektort 

alapvető jelentőségűnek tartja a helyi közösségi élet fejlődésének szempontjából, a város 

lehetőségeihez mérten éppen ezért támogatja a szerveződéseket anyagilag és szakmailag 

egyaránt. A civil szervezetek pályázat útján évente megválasztják a „Az Év Civil Szervezet”-

ét, mely díjhoz az önkormányzat biztosítja pénzügyi támogatást. 
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A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme a civil szféra erőssége. 

 

X. Lehetséges fejlesztési irányok 

A Civil Koncepció a jól működő kapcsolat tovább erősítése érdekében következő fejlesztési 

irányokat tűzi ki céljául : 

a.) Az Önkormányzat, gazdasági lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánja a 

városban működő civil és nonprofit szervezetek hiánypótló munkáját.  

b.) A pályázatok benyújtásához Pályázati adatlap  és beszámolási, elszámolási  adatlap 

biztosítása.  

c.) A városban tevékenykedő civil és nonprofit szervezetek működési feltételeihez 

továbbra is biztosítja civil irodát, szükség szerint technikai szolgáltatásokat, valamint 

programjaikhoz terem és eszközhasználatot.  

d.) Önkormányzata továbbra is segítséget nyújt a civil szervezeteknek, hogy 

tapasztalatcsere céljából  kapcsolatot tartsanak más hazai települések, határon túli és 

a testvérvárosok hasonló profilú szervezeteivel.  A kapcsolat felvételéhez az 

önkormányzat szervezési segítséget ad. 

e.) Közös rendezvények szervezése Civil Fórumok és Civil Konferenciák megvalósítása az 

Önkormányzat,  Civil Fórum és a városban tevékenykedő civil  szervezetek 

részvételével. 

f.) Létrehozza a civil szervezetek adatbázisát „Civil Címtár”, melyet elhelyez  

Szentgotthárd város honlapján. 

g.) Biztosítja a szervezetek és az Önkormányzat közötti információáramlást , valamint a 

lehetőség szerint civil  szervezeteket bevonja  a döntés-előkészítő munkába. 

h.) Az Önkormányzat továbbra is támogatja Civil Fórum működését, aki  lehetősége 

szerint szolgáltat  helyi civil szervezeteknek és  ellátja az  érdekképviseletüket. 

i.) Az Önkormányzat  együttműködés, kapcsolattartás, információ áramlás biztosítása 

érdekében civil referenst alkalmaz. 

j.) Segítségnyújtása pályázatok benyújtásához  és közös pályázatok benyújtása és 

megvalósítása. 

k.)  A szervezetek közérdekű programjainak közzététele az Önkormányzat honlapján erre 

a célra kialakított felületen, a minél szélesebb körű nyilvánosság  érdekében, 

rendszeres megjelenés biztosítása a  városi újságban,  rendezvényeken. 

l.) Az Önkormányzat a továbbiakban legyen nyitott, hogy  közfeladatot civil szervezet 
lásson el.  

m.)  Civil Ház Program megvalósulása hosszú távon. 
 

 
A koncepció megalkotása és az abban leírtak megvalósulása az  Önkormányzat és civil 
szervezetek  elemi érdeke, hisz a célját  ezáltal érheti el: egy jól működő, kölcsönös 
érdekeken alapuló partneri viszony a lakosság szolgálatában. 
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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. 

Beszámoló a 2016. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 

2017. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati kiírás, illetve az éves 

cselekvési és programterv kidolgozása. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

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 2016. 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.  

A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, bekapcsolódik 

a közfoglalkoztatási programba, amelynek keretében saját és tagszervezeti munkájához egy 

főt tudnak foglalkoztatni. A helyi civil szervezetek tájékoztatása érdekében folyamatosan 

kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil Információs Centrummal.  

Fontos kiemelni, hogy a Civil Fórum folyamatosan terjeszti ki a belépési lehetőségeket, így 

már a kistérség több civil szervezete is tagként közreműködik nem csupán a város, hanem a 

környék civil életében. Sőt ezen túlmenően az egyházakkal is szoros kapcsolatot ápol a 

Fórum, tagként ők is csatlakoztak. Éppen ezért az idei évi szabályzatunkat kiegészítettük 

azzal, hogy a szentgotthárdi egyházközségek is ugyanazokkal a feltételekkel pályázhatnak a 

Civil Alapra, mint a civil szervezetek.  

A városban működő civil szervezetek száma stabil, jelenleg a Civil Fórum teljes jogú tagja 45 

civil szervezet, pártoló szervezetek száma 15, összességében 60 szervezettel tartanak 

kapcsolatot, ebből 5 kistérségi település egyesülete. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi tevékenységének összegzése:  
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 működteti a civil irodát,  

 kulturális közmunkásokat foglalkoztat saját tevékenysége és tagszervezetek 

tevékenységének segítése végett,  

 megvalósít évente 5-6 saját programot 

 együttműködik a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében 

további információkhoz segíti a helyi civileket, évi több alkalommal helyben 

tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervez, 

 negyedévente egyeztet az önkormányzattal az aktuális feladatokról, 

 évente beszámol az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek, 

 évente előkészíti és megállapodásban rögzíti az önkormányzattal az elvégzendő 

feladatokat, mely alapja az együttműködésnek, melynek eredményeként az 

önkormányzat partnerként kezeli a civileket, anyagi forrást biztosít programjaikhoz. A 

támogatás fejében a civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását, 

programok és rendezvények megvalósítását, 

 évente összegyűjti az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt közzéteteti a 

médiákban,  

 a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tart fenn, tagként csatlakoztak 

hozzájuk.  

 több alkalommal adtak át civil szervezetek programjairól híreket a Szentgotthárd újság 

számára.  

 

Az előző, 2016-os évben megvalósult közös célok:  

 

 Támogatták Szentgotthárd tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében 

csatlakoznak helyi akciókhoz. Az előző évektől eltérően már csak a civil szervezetek 

szedték kora tavasszal a szemetet. A városközpontban az itt tevékenykedők, a 

városrészeken az ottani szervezetek. A városközpontban ősszel is sor került 

szemétszedésre a civilek által. 

 A 2016. évben is számos olyan programot valósítottak meg, ahol találkozhattak a 

generációk, tapasztalatok cserélődtek, kapcsolatok szövődtek.  (pl. Májusfa felállítása, 

Civilek Napja, Kistérségi Forgatag, Civil Baráti Találkozó). A programok a Civil Alap 

támogatásával valósulnak meg.  

 Mesepalota hetente változó, Idősek magazinja havonta változó tv műsorok 

folytatódtak.  

 Működési feltételek biztosítása: a legfontosabb feladat a civil iroda hosszú távú 

működését segítő háttérbázis biztosítása: 

- A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 250 

ezer Ft támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, 

bankköltségre, adminisztrációs költségekre. 

- Kulturális közfoglalkoztatás keretében az év során folyamatosan 1 fő 

munkatárs segítette munkájukat. Segítségével sok szervezési, 

kommunikációs, nyilvántartási feladatot megoldanak. Segítik az 

adatgyűjtést, információ áramlását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, 

tanácsadói napok és programok szervezését, az iroda működtetését.  

- Szja 1 %-ából profi fényképező gépet vásároltunk.  
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- Nemzeti Művelődési Intézmény a kulturális közfoglalkoztatók részére a                                           

év folyamán egy db szekrényt, ásványvizet, takarító eszközöket biztosított.   

 Tájékoztató fórumok célja információk eljuttatása a civil szervezetek részére. 

 Összefogásra szólították fel helyi célokért, az adó 1 %-ának gyűjtésében. A 

Partnerségi Fórumon osztrák és szlovén civil szervezetekkel a kapcsolat felvétele vált 

lehetővé. 

 Részt vettek az „OPEL nyílt napon”, kulturális programmal, étel bemutatóval, 

véradással, vérnyomás és cukorméréssel jelentek meg a civil szervezetek.  

 Hatodik alkalommal írták ki az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázatot, 

hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint munkájuk 

elismerését és megbecsülését. A díjat 2016-ban Máriaújfaluért Egyesület érdemelte ki. 

A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő 

szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind 

az Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését 

javasolja a Civil Fórum.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz, 

programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak 

is szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A 

továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk. (1. sz. melléklet) 

 

2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek 

elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2016-ban az alábbi feladatokat látták el a civil 

szervezetek, illetve városrészek: 

  

 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.  
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3.) A 2016. 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 2016. évi költségvetésében.  

A tavalyi évben 5.000.000,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a civil szervezetek és városrészek támogatására, ebből összesen 4.845.000,- Ft-ot 

osztott ki a Képviselő-testület. Az Alap felhasználását az alábbi táblázat részletezi: 

 

Támogatott szervezet 
Támogatás 

összege 
Támogatás felhasználása 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 100 000 Békefi Antal Népdalkör székesfehérvári fellépése 

Evangélikus Egyházközség 100 000 Nyári hittantábor 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat 30 000 Anyák napi program 

Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület 100 000 Évfordulós program 

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 200 000 110. évfordulós program 

Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület 80 000 Rába-völgyi Nemzetközi Kerékpáros Találkozó 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 115 000 Nagycenki kirándulás 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 100 000 Szlovákiai kerékpárosok vendégül látása 

ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 200 000 Íjak beszerzése 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 135 000 Gyermeknapi program 
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Pannon Kapu Kulturális Egyesület 72 548 Fotóklub sárvári kiállítása 

Szentgotthárdi Civil Fórum 235 000 Civil Nap, Kistérségi Forgatag 

Horgász Egyesület 100 000 Horgászversenyek szervezése 

Szentgotthárdi Civil Fórum 150 000 
Harmónia Egészségvédő Kör évfordulós 

programja 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 70 000 Fellépőruha beszerzése 

Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat 200 000 Falunapi program 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat 150 000 Falunapi program 

Szentgotthárdi Darts Club 100 000 Darts-versenyek szervezése 

Magyarországi Szlovének Szövetsége 1 000 000 15. Nemzetközi Művésztelep 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 150 000 
Tájház, emlékmű átadás, nemzetiségi nap 

szervezése 

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 200 000 Nyári művészeti tábor 

SZEMLE Egyesület 89 400 Tájidegen II. program szervezése 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 112 600 Csodaszarvas tábor szervezése 

Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 100 000 1Úton zarándoknap szervezése 

Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat 200 000 Falunapi program 
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Rábafüzesért Egyesület 50 000 Mikulás nap 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 63 000 Szeretet program 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 30 000 Idősek napja 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 20 000 Adventi program 

Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 40 000 20. évfordulós ünnepség 

Brenner János Emlékhely Alapítvány 30 000 Zarándoklat és szeretetvacsora 

Farkasfa Jövőjéért 200 000 Mikulás nap és idősek napja 

Hármashatár Baráti Kör 42 452 Márton-napi program 

Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Szervezete 60 000 Véradó Ünnepség 

SZEMLE Egyesület 20 000 Adventi program 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat 200 000 Adventi program 
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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. 2016-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv 

kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2016-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. 

- 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 2017. évi 

közös cselekvési programterve 

 

Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2017. évi 

közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2016-ból átvett, idén is aktuális 

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

A Szentgotthárdi Civil Fórum megküldte javaslatait a cselekvési tervhez (3. sz. melléklet) és 

összeállította a 2017. évi munkatervét (4. sz. melléklet),  

 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 
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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 közterületei 

bizonyos részeinek 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 továbbra is részét képezné a 

cselekvési tervnek. A kulturális, és részben az ifjúsági feladataink ellátását 

továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől várjuk szoros együttműködésben 

az Önkormányzati és Térségi Erőforrások csoportjával.  

 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.  

 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. 

 Idén is javasolt az egészségneveléshez kapcsolódó programok szervezése, akár 

egyes városi rendezvények keretein belül is. 

 Idén számos program, rendezvény színesíti majd a város kulturális életét. E 

programokban továbbra is számítunk a városi és kistérségi civil szervezetek aktív 

közreműködésére, segítő munkájára.  

 Fontos a folyamatos egyeztetés az Önkormányzat és a civil szervezetek között, ehhez 

szükséges nagyobb fórum(ok) összehívása is.  

 A Civil Fórum javasolja, hogy az „Év Civil Szervezete Díj” kerüljön fel a városi 

kitüntetések közé, de azzal, hogy a díj kiírását és odaítéléséről szóló döntést a Civil 

Fórum elnöksége hozza meg, az Önkormányzat a díjjal járó anyagi támogatást 

biztosítja. A fedezet erre rendelkezésre állhat a Civil Fórum részére elkülönített 

500.000,- Ft-os keretből (lásd: következő pontban), viszont ha ezt valóban a városi 

kitüntetések közé szeretnék emelni, akkor a döntési jogkör a Képviselő-testület fogja 
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illetni, hiszen a kitüntetési rendelet értelmében városi elismerések odaítéléséről a 

Képviselő-testület hivatott döntést hozni. Amennyiben mégis bekerül a városi 

kitüntetések közé, úgy az erről szóló önkormányzati rendeletet egy következő 

alkalommal módosítani szükséges. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény szerint csak a képviselő – testületnek van át nem ruházható jogköre kitüntetés 

alapítására és értelemszerűen az önkormányzat által alapított önkormányzati 

kitüntetést nem adhat más szervezet.  

 Az Önkormányzat és Civil Fórum létrehoz egy adatbázist a város honlapján, amelyben 

helyet kapnak az itt működő civil szervezetek.  

 Az Önkormányzat és a Civil Fórum előkészítette a város Civil Koncepcióját, amelyet 

a jelen márciusi ülésen terjesztünk a Képviselő-testület elé.  

 

6.) A 2017. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. 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. 

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 2017. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan egy 

aktualizált szabályzatot. A tavalyi évhez hasonlóan pályázhatnak a civil szervezetek és a 

városrészek kérelem és támogatásigénylő lap, illetve szükséges mellékleteinek benyújtásával 

kizárólag célirányosan a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

felosztásáról szóló Szabályzatban foglalt feltételek szerint. Az Alap egy részére a városrészi 

önkormányzatok, a városrészeken működő civil szervezetek pályázhatnak (max. 200.000,- 

Ft/év/városrész), továbbá pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum (max. 500.000,- Ft/év), 

illetve a Magyarországi Szlovének Szövetsége a nemzetközi művésztelep megrendezéséhez 

(max. 1.000.000,- Ft/év) szintén a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.  

Javaslatunk szerint a korábbi, jól bevált gyakorlatot követve a városrészi önkormányzatok, 

illetve az ott működő civil szervezetek évi 200.000,- Ft támogatást igényelhetnek az 

Alapból az adott városrészen megvalósuló programokra.  

Szintén a korábbiakban kialakult – de eddig nem szabályozott – rendszer szerint 

hozzájuthasson a Civil Fórum egy éves szinten meghatározott összegre. Tapasztalataink 

(és a Fórum programjai, igényei) szerint éves szinten közel fél millió forint összegű 

támogatásban részesül a Civil Fórum, s zömmel olyan programokra kapják ezt a pénzt, 

amelyek a cselekvési tervben is szerepelnek. Ezért javasoljuk, hogy a Civil Alapon belül – a 

városrészi kerethez hasonlóan – legyen egy 500.000,- Ft-os keret elkülönítve a Civil 

Fórum részére, amely keretből programjaik költségeit, illetve esetleges karbantartási 

vagy infrastrukturális kiadásaikat fedezhetik.  
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Ugyanígy a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére is javasoljuk külön keret 

megállapítását évi max. 1.000.000,- Ft összegben, amelyet a Szövetség a nyári nemzetközi 

művésztelep megvalósítására kell, hogy fordítson.  

A Támogatásigénylő lapok mellett írásos kérelmet is be kell nyújtani, illetve csatolni kell egy 

beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan az átláthatóbb pályáztatás és támogatás-felhasználás 

érdekében megvalósítási időszakonként lehet kérelmeket benyújtani:  

 

1. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.  

 Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra 

2. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.  

 Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00  

3. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.  

 Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 12.00 óra 

 

Az aktualizált Szabályzat az előterjesztés 5. számú mellékletében, az ehhez kapcsolódó 

Pályázati kiírás a 6. számú mellékletben, a Támogatásigénylő lap pedig a 7. számú 

mellékletben található.  

 

Határozati javaslat 

 

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

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2016. évi 

munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

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

Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő azonnal:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 

felosztásának 5. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Civil szervezetek vezetői 

   Településrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. számú mellékletben 

található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal a 7. 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 külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20.  

 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző  
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1. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

          Tárgy: Beszámoló 2016. évi tevékenységről 

     Javaslat a 2017.évi cselekvési tervhez  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

  

A Civil Fórumot 2005. március 21-én alakították a városban működő civil szervezetek 

érdekeik jobb érvényesítése végett, hamar rádöbbentek, szükségük van közpénzekre, 

támogatásokra, de ahhoz, hogy alkalmas legyen ezek fogadására jogi személynek kell lenni. 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2006. április 19-i közgyűlésen jött 

létre, mint szövetség (csak civil szervezetek a tagjai). Célja a működési területén lévő civil 

szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül, a civil szervezetek érdekeinek 

megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése, hatékony információáramlás és 

konzultációs lehetőség biztosítása, aktív részvétel a város életében, a város civil szervezeteit 

érintő kezdeményezések támogatása, figyelemmel kísérése, egységes fellépéssel 

véleményezés és javaslattétel Szentgotthárd Önkormányzata Képviselő-testülete és annak 

bizottságai felé. Az elmúl 12 évben elérte célját, sikerül összefognia a városban működő 

civil szervezeteket, a fórum teljes jogú tagja 45 civil szervezet, pártoló szervezetek száma 15 

(nem fizet tagdíjat), összességében 60 szervezettel tartunk kapcsolatot, ebből 5 kistérségi 

település egyesülete. Köztük legtöbben jogi személyek, de vannak köztük nagyon aktív civil 

társaságok- kör vagy klub is.   

 

I. Beszámoló a Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi tevékenységéről 

 

A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint, 

segíti a szervezetek működését: 

 

- működteti a civil irodát,  

- kulturális közmunkásokat foglalkoztat saját tevékenysége és tagszervezetek 

tevékenységének segítése végett,  

-  megvalósít évente 5-6 saját programot, 

- együttműködik a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében 

további információkhoz segíti a helyi civileket, évi több alkalommal helyben 

tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervez, 

- negyedévente egyeztet az önkormányzattal az aktuális feladatokról, 

- évente beszámol az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek, 

- évente előkészíti és megköti a „Cselekvési tervet” az önkormányzattal, mely 

alapja az együttműködésnek, melynek eredményeként az önkormányzat 

partnerként kezeli a civileket, anyagi forrást biztosít programjaikhoz. A 

támogatás fejében a civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását, 

programok és rendezvények megvalósítását, 
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- évente összegyűjti az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt közzéteteti a 

médiákban,  

- a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartunk fenn, tagként 

csatlakoztak hozzánk.  

- több alkalommal adtunk át civil szervezetek programjairól híreket a 

Szentgotthárd újság számára.  

 

 

Az előző, 2016-ös évben megvalósult közös célok:  

 

1. Támogattuk a városunk tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében 

csatlakozunk helyi akciókhoz. Az előző évektől eltérően már csak a civil 

szervezetek szedték kora tavasszal a szemetet. A városközpontban az itt 

tevékenykedők, a városrészeken az ottani szervezetek. A városközpontban ősszel is 

sor került szemétszedésre a civilek által. 

2. A 2016. 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). A programok a Civil 

Alap támogatásával valósulnak meg.  

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: 

 

 A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 250 

ezer Ft támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, 

bankköltségre, adminisztrációs költségekre. 

 Kulturális közfoglalkoztatás keretében az év során folyamatosan 1 fő 

munkatárs segítette munkánkat. Segítségével sok szervezési, 

kommunikációs, nyilvántartási feladatot megoldunk. Segítik az adatgyűjtést, 

információ áramlását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, tanácsadói napok és 

programok szervezését, az iroda működtetését.  

 Szja 1 %-ából profi fényképező gépet vásároltunk.  

 Nemzeti Művelődési Intézmény a kulturális közfoglalkoztatók részére a                                            

évfolyamán egy db szekrényt, ásványvizet, takarító eszközöket biztosított.   

  

5. Tájékoztató fórumok célja információk eljuttatása a civil szervezetek részére -két 

alkalommal KÉK. (Közös Érdekek Kerekasztala) fórumok- és a médiáknak. 

Összefogásra szólítunk fel helyi célokért, az adó 1 %-ának gyűjtésében. A Partnerségi 

Fórumon osztrák és szlovén civil szervezetekkel a kapcsolat felvétele vált lehetővé. 

 

6. Részt vettünk az „OPEL nyílt napon”, kulturális programmal, étel bemutatóval, 

véradással, vérnyomás és cukorméréssel jelentek meg a civil szervezetek.  

 

7. Hatodik alkalommal került kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj 

pályázat, hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint  

munkájuk elismerését és megbecsülését. A díjat 2016-ban Máriaújfaluért Egyesület 

érdemelte ki. 
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2. sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 

közös éves cselekvési programterve 

 

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

továbbiakban: Önkormányzat) – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester, 

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

Fórum) – képviseletében eljár: Cziráky László elnök 

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

felek az alábbi éves cselekvési programtervet fogadják el, melyben az egymás közötti 

együttműködést szabályozzák a következő területeken, az egyes területeknél részletezett 

tartalommal: 

 

1.) A kapcsolattartás formája: 

 

A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással 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 külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

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

pályázatokon induljon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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  Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző 

 

 

 

 

2.) Civilek és a közéleti kérdések 

 

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

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

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

anyagot elektronikus formában megkapja. 

 

Határidő: havonta  

Felelős: Cziráky László elnök 

 Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, 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, 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, városüzemeltetési vezető 

 

 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, városüzemeltetési vezető  

 

 Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által, az 

Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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 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 

 

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

szervezetek részvételével, az Önkormányzat eszköz-támogatásával. 

 

Határidő: 2017. október 21. és 2018. április 30. 

Felelős:  Cziráky László elnök 

 SZCIF Környezetvédelmi szekciója 

 

 Tavaszi faluszépítés virágültetéssel, PRONAS kert karbantartása, fejlesztése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök,  

   Soós Zoltán Pronas elnök 

 

5.) A város kulturális életének színesítése 

 

 Civil Nap és a „Város Májusfája” felállításának megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2017. május 1. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 Májusfa kitáncolással egybekötött X. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a 

Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával. 
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Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 Nyugdíjas nyárköszöntő megszervezése. 

 

Határidő: 2017. június 30.  

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 „Civil Szervezetek XVI. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 17. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége 

 

 Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok, 

Szerelmesek Fesztiválja, stb.) 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

  civil szervezetek vezetői 

 

 Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése 

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Cziráky László elnök  

 civil szervezetek vezetői 

 

 Nagy karácsonyi hangverseny a Nagyboldogasszony templomban 

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Szentgotthárdi Énekegyesület   

 

 Különböző közművelődési feladatok ellátása az Önkormányzat és a Civil Fórum között 

létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnöksége  

 

6.) A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás 

 

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

képviselőinek részvételével. 

 

Határidő: 2017. június 30. és 2017. december 31. 
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Felelős: Cziráky László elnök 

        önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester 

 

 Információs napok a civil szervezetek részére a SZCIF szervezésében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnökség 

 

 

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 2016. június 5-ig kell megküldeni a 

Közös Önkormányzati Hivatalba. 

 

Határidő: táborok megrendezésére: 2017. július 1. - augusztus 31. 

  előterjesztéshez kérelem beadására: 2017. június 9. 

Felelős: szervező egyesületek elnökei 

 előterjesztésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

 

8.) A szociális ellátások és az egészségvédelem 

 

 Egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok, az egészséges életmód 

népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok 

szervezése.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF egészségügyi szekciója 

 

 

9.) Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi 

kapcsolatok ápolása 

 

Városi szinten: 

 A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése. 

 Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése  

 Civil szervezetek bemutatkozása az OPEL Nyílt Napján  

 Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása 

 Határon túli magyar Híd kórus kapcsolatápolás-vendégszereplés 

      

Kistérségi szinten: 

 SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre 

  Közös programok- szentgotthárdi csoportok vendégszereplése (énekkarok, 

tánccsoportok)                         

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnöksége 

   Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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10.) Városi sportélet 

 

 Városi Sportnap  

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző   

     

   

 Csatafutás                      

Határidő: 2017. július 31.  

Felelős: SZCIF sport szekciója 

                                                 

11.) 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. 

 Kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása, pályázat figyelés, benyújtás, szervezet 

fejlesztése, kapcsolattartás az önkormányzattal.  

 Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnöksége 

            Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

12.) Civil Címtár létrehozása és közzététele 

 

 A Civil Fórum összegyűjti és a civil referens rendelkezésére bocsátja a Szentgotthárdon és 

a térségben működő civil szervezetek adatait, bemutatkozó anyagait, amelyekből elkészül 

a Civil Címtár.  

 A Civil Címtárat az Önkormányzat és a Hivatal honlapján is elérhetővé kell tenni.  

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: SZCIF 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Jelen cselekvési programterv 2017. május 1-jétől 2018. április 30-ig szól. 

 

Szentgotthárd, 2017. április 30.  

 

 

 

…………………………… 

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Képviseli: Cziráky László elnök 

…………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

II. A Szentgotthárdi  Civil Fórum 2017. évi Munka és Cselekvési 

Terve 

 
 

A Szentgotthárdi  Civil Fórum összeállította  2017. évi munkatervét és cselekvési tervét . 
A munkaterv (2. sz. melléklet) szöveges összefoglalása  a fórum által 2017-ben tervezett 

programoknak. A 3.  sz.  melléklet a SZCIF 2017. évi Cselekvési Terve, mely a civil 

szervezetek által megadott, ez évre tervezett,  civil  programok részletes  táblázatos 

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

kötendő Cselekvési Tervhez  információ nyújtása, másrész a civil szervezetek ez évi 

programjainak összehangolása.  

 

A Javaslat a Cselekvési Tervhez kimutatás tartalmazza többnyire a korábbi években 

már hagyományossá vált programokat, de újabb programok is megjelennek, javasoljuk 

azok beemelését is. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum, működése tizenegyedik  évében elmondhatja, hogy 

megvalósította a kitűzött célját, hisz példás  a  városban civil szervezetek összefogása és 

érdekeik képviselete. A városban működő szervezetben tevékenykedő önkéntesek száma 

lakosság mindegy harmada,  közel 3 ezer fő. 

 

A civil szervezeteknek tevékenységükhöz eszközökre van szükségük, melyhez a 

magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzat, kormányzat segítsége nélkül nem 

juthatnak hozzá. 

A szervezetek közül többen valósítottak meg az önkormányzattal közösen pályázatot,  

önállóan is  pályáznak,  de nagyon csekély sikerrel. A pályázati lehetőségek jobb kihasználása 

és sikeressége végett  szakmai segítségre van szükségük.  

 

A SZCIF 2017. évben két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 

Sikerességük esetén az egyik a működési költségek fedezetéül szolgálhat, a másik a civil 

szervezetekkel közösen programsorozat megvalósításához kért támogatást. a 

Reformáció 500. éves évfordulójához kapcsolódóan.   

 

Jelenlegi forrásaik, tagdíjak, adó 1 %-a, kisebb adományok, de ezek nem jelentős és elégséges 

összegek, ezért is nagyon fontos  Civil Alapból igényelhető támogatás  a programjaik 

megvalósításához.  

 

 

 

 

Az önkormányzatnak és a civil szervezeteknek kölcsönös érdeke, az együttműködési formák 

továbbfejlesztése: 
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- az önkormányzatnak minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy a civil szervezetek 

kezdeményezéseivel érdemben foglalkozzanak az illetékesek, 

(E pont megvalósulása véleményünk szerint folyamatos) 

 

- az önkormányzat adatbázist épít ki honlapján a városi civil szervezetek részére, amely 

katalógus a szervezet alapadatain túl, annak rövid bemutatkozását is tartalmazza, 

(Az önkormányzat megújult honlapján van felület a civil szervezetek számára, de 

célszerű lenne a város civil szervezeteinek rövid bemutatása is.) 

 

- az önkormányzat évente legalább egy alkalommal a Szentgotthárdi Civil Fórummal 

közösen civil fórumot hív össze, melynek témái között a civil szervezetek és az 

önkormányzat együttműködésének tapasztalatai és jövőbeni tervei szerepelnek. 

(E pont megvalósulása véleményünk szerint folyamatos, de mindenképp célszerű lenne 

egy nagy fórum összehívása az évsorán.) 

 

- az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös 

pályázatokon induljon, 

(E pont megvalósulására is vannak példák, megvalósultak közös pályázatok, de a 

jövőben hatékonyabbá kell tenni az együttműködést!) 

 

- „Civil Koncepció” megalkotása, melynek célja, a középtávú együttműködés 

megteremtése az Önkormányzat és a szentgotthárdi civil szervezetek között.  

(2017. évben elkészül és elfogadásra kerül!) 
 

- A városi kitűntetések közé felveszi Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjat, azzal a 

céllal, hogy hangsúlyozva a civil szervezetek társadalomban betöltött szerepét, 

valamint elismerését és megbecsülését fejezze ki azon civil szervezetek iránt, amelyek 

példaértékű munkát végeznek. 
(A díj kiírását és odaítéléséről szóló döntést a SZCIF elnöksége hozz meg, Az 

Önkormányzat a díjjal járó anyagi támogatást biztosítja.) 

 
A civil szervezetek anyagi forrás birtokában tudnak programokat megvalósítani, melyhez 

igénylik az Önkormányzat támogatását, hisz más forrásaik nagyon szűkössek.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége jelen levelében 

tolmácsolja a  civil szervezetek  köszönetét, hogy évről évre lehetőséget teremtenek arra, 

hogy a  Civil Pénzalapból támogatás kapjanak  a civil szervezetek, programjaik 

megvalósításához.  

 

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

partneri viszony fenntartásában, a programok megvalósításhoz szükséges támogatások 

biztosítására.  

 

 

Szentgotthárd, 2016. március 11. 

 

       Cziráky László   

             Elnök s.k. 
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4. sz. melléklet 

 

 

SZENTGOTTHÁRDI  CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE 

 

2017. 

2017 évre célkitűzésünk a megkezdett tevékenység folytatása: a  városban civil szervezetek 

összefogása és érdekeik képviselete, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése. 

Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) által nyilvántartott civil szervezetek száma  

hatvanegy. Működtetését az öttagú elnökség önkéntes munka keretében végzi, továbbá a 

programok szervezésébe bekapcsolódnak tagszervezeteink tagjai,  önkéntesként. A 

programok megvalósításában 40-42 fő vesz rész éves szinten, 40 önkéntes órával, ami 1600 

órát jelent évente.  

 

A SZCIF  összefogja a város civil szervezeteinek tevékenységét, tájékoztató fórumokat 

szervez, információkat juttat tagszervezetei részére, összehangolja a civil programokat, 

kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal és képviseli a civil szervezetek érdekeit,  működteti 

a civil irodát, pályázatok útján próbál forrást szerezni tevékenységéhez és ebben segítséget 

nyújt tagszervezeteinek is,  1 %-ot gyűjt.  

Fő célja megvalósítsa a már hagyományossá vált programokat,újakkal bővítve azokat: 

 

- Civilek  napja - májusfa állítással és főző versennyel,  

- XI. Kistérségi Forgatag-  májusfa kitáncolással és a kistérség kulturális csoportjainak 

bemutatkozásával.   

- évi két alkalommal szemétszedést szervez, 

-  folytatja a Gotthárd Tv-vel közösen készített   a Mesepalota és Idősek Magazinja 

műsorokat.   

- Tájékoztató fórumokat  szervez, és  évi két alkalommal összehívja a KÉK (Közös 

Érdekek Kerekasztala) fórumot, közérdekű témában,  

- megszervezi  18. alkalommal  is  a civilek baráti találkozóját  

-  kiírja az „Év Civil Szervezete” pályázatot is.  

 

2017. évben újabb célok megvalósítását tervezzük: 

-   az Önkormányzattal közösen  előkészítjük   "Civil koncepció"-t,  

- együttműködési megállapodást kötünk az Önkormányzattal közművelődési feladatok 

ellátására,  

- Együttműködési megállapodást kötését kezdeményezzük  az „ Idősügyi Tanács” és  

„Ifjúsági Tanács” szervezetekkel.  

- A közösségi szolgálat keretében diákok bevonását szervezzük. 

- a Reformáció évéhez kapcsolódóan meghívott előadóval konferenciát szervezünk az 

egyházakkal együttműködésben és sikeres pályázat esetén  tanulmányutat Budapestre.  

-  továbbra is kulturális  közfoglalkoztatott  munkatárs alkalmazásával biztosítjuk az 

iroda működtetését, és  tagjaink tevékenységének segítését, kulturális programok 

lebonyolításában is segítséget nyújt.    

 

Tagjaink együttműködnek velünk, de igényt  is támasztanak munkánkkal szemben, melyet 

csak megfelelő eszköz, személy, tudás, birtokában tudunk biztosítani. Az iroda 

szolgáltatásainak igénybevétele a civil szervezetek számára létfontosságú.  Célunk a  hosszú 

távú működését segítő háttérbázis biztosítása, ennek érdekében az  eszköz ellátottság javítása 
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és a foglalkoztatás biztosítása, a helyiség karbantartása és takarítása. Könyvelőt bízunk meg, 

irodaszerekre, internetre, telefonra, bankköltségre, rendezvényeken vendéglátásra költünk.   

Fenntartásunk, programjaink megvalósítása külső támogatás nélkül nehézséget jelent, 

szükségünk van a pályázati támogatás nyújtotta biztonságra. 

 

Bővíteni szeretnék tagszervezeteink sorát a  szentgotthárdi és  a kistérség települései 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, információgyűjtés 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, továbbá a Vas Megyei 

Civil információs Centrummal közös információs és tanácsadói napokat is szervezünk.   

 

 

2017. 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 2017. évi munkaterve részét képezi a részletes 

programterv és cselekvési terv is.   

 

Jelen munkatervet az elnökség 2017. március 13-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a 

Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.  

  

 

Szentgotthárd, 2017. március13. 

     

                                                           

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

                      Cziráky László  

                                                          SZCIF elnök 
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5. sz. melléklet 
 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2017. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató 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. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási 

időszakban rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be 

kérelmet.  

 

4.) Támogatást kérhet elsősorban – de nem kizárólagosan – 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 2016-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott 

pályázat esetén a 2017-ben megtett letétet kell igazolni.  Amennyiben a pályázat 

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, 

úgy a 2017. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe 

helyezésének 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.  
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6.) Az Alapból 1.000.000,- Ft-ot el kell elkülöníteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége 

részére a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.  

 

7.) Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum, amely 

összeg az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag, 

CISZEBAT, stb.), illetve a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez 

használható fel.  

 

8.) Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az 

összeggel emelkedik a következő évi keret.  

 

9.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét 

színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására 

pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

9. 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.) 

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése, 

amely helyben valósul meg 

 

9.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

9.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 

egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.) 

 

 9.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

9.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

9.6. 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, 
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c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

9.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

9.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

9.9. Civil Iroda működtetése 

 

10.) 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.   

    

11.) 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 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos 

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az erről 

szóló igazolást.   

 

12.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem 

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet 

fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

13.) 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.  

 

14.) A Civil Alapból igényelhetnek támogatást a szentgotthárdi római katolikus, református és 

evangélikus  egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint 

a civil szervezetek.  

 

15.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről.  
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16.) 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.  

 

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

2017. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

1. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.  

Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra 
2. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00  

3. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.  

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 12.00 óra 
 

18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.  

 

19.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

20.) 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. 

 

21.) 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 

jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított 

kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

22.) 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 az ……/2017. számú határozatában 

fogadta el 2017. március 29-én. 
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Szentgotthárd, 2017. március 29. 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 
 

 

6. sz. melléklet 

 

 

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 2017. 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, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben 

és 2016-ban az Önkormányzat a Civil Alap segítségével közel 23 millió Ft támogatást nyújtott a 

szentgotthárdi civil szervezeteknek és városrészeknek a különböző kulturális, közéleti és 

sportfeladatok ellátásához. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ban 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 2017. évi költségvetésében 5.100.000,- 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, 1.000.000,- Ft a Nemzetközi Művésztelep 

megrendezéséhez van elkülönítve, 500.000,- Ft a Civil Fórum rendelkezésére álló keret, a 

fennmaradó részre pedig a civil szervezetek, alapítványok pályázhatnak.  

 

http://www.szentgotthard.hu/
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3. A pályázat időtartama 

 

A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2017. 

áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az abban az 

időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

4. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.  

Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra 
5. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00  

6. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.  

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 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) 

23.) 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, elektronikus úton benyújtott 

beszámoló esetében az erről szóló igazolást (csak a civil szervezeteknek és 

alapítványoknak kötelező). 

c) írásos kérelmet a megvalósítandó program, ellátandó feladat részletezésével, 

költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt kötelező) 

d) beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil szervezeteknek 

és alapítványoknak kötelező) 

 

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

 

KIZÁRÓLAG EGY PÁLYÁZATBAN, AZ ADOTT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKBAN RENDEZENDŐ 

PROGRAMOKRA, RENDEZVÉNYEKRE, FELADATOKRA NYÚJTHATNAK BE KÉRELMET! 

 

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, illetve a 

városi rendezvényekhez kapcsolódó vállalásokat 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 

i) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

j) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

k) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

l) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

m) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

n) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

o) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése  

p) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése, 

amely helyben valósul meg 

 

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 
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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, 

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: +36-94-553-044 

Mobil: +36-70-213-7513 

E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu 

 

Szentgotthárd, 2017. március 29.  
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7. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2017. 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: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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: 

 

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

 

7.) A civil szervezet mely városi rendezvényekhez tervezi a csatlakozást, vállal feladatot, 

közreműködést 2017-ben?   

 

  

 

 

 

 

8.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. év …………………………… hó ……… nap 
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 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2017. április 12. 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 2017. 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 

□ 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: 

 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 
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  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2017. április 12. 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).                               
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Tárgy: Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző 

tevékenységről. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett 

munkáról. 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságot Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013-

ban hozta létre. Az értékek gyűjtését 2014-ben kezdte meg a 3 tagú bizottság. Az elmúlt 

időszakban igencsak aktív munkát végzett a Bizottság és a bizottsági tagokat is soraiban tudó 

Honismereti Klub, közös beszámolójuk az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  Számos 

települési érték került be az adatbázisba, és 5 értéket a megyei adatbázisban is elfogadtak és 

bekerült a megyei értéktárba: 

- a ciszterek kolostora és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom 

- a szentgotthárdi csata emlékének ápolása 

- Széll Kálmán épített és szellemi öröksége 

- a szentgotthárdi Kaszagyár eredeti szerszámai ipartörténeti emlékek 

- Brenner János emlékezete. 

 

Tervezik, hogy 2017-ben felveszik a települési értéktárba Pável Ágoston örökségét és a 

Ciszter emlékek Szentgotthárdon c. értéket, emellett pedig várják további javaslattevők 

jelentkezését is. 

 

2015-ben az önkormányzat támogatásából nyomtatót, kézi szkennert vásároltak és elkészült 

egy online adatbázis is, amely a Honismereti Klub honlapjára került.  

( http://www.sztghonismeret.hu/ertektar ) 

 

A Honismereti Klub és az Értéktár Bizottság számos városi programban működött közre a 

tavalyi év folyamán, így:  

- Gotthárd napján helytörténeti vetélkedő összeállítása felső tagozatos diákok számára,  

- Szentgotthárd értékei című kiállítás a Hivatal előcsarnokában, 

- Pável Ágoston kiállítás,  

- a mi forradalmunk: 1956. – Szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk 

visszaemlékezései c. kötet. összeállítása,  

- kirándulás a rábafüzesi tájházba és a rönöki értéktár kiállításra, 

- 2017. január 11-én zajlott a Feltárul az értéktár vetélkedő megyei döntője, ahol a 

szentgotthárdi gimnázium csapata harmadik helyezést ért el. Horváth Zsuzsanna 

készítette fel őket. Teljesítményüket V. Németh Zsolt a hungarikumokért felelős 

államtitkár egy gratuláló levélben ismerte el. A vetélkedő több fordulós volt. A 

gimnáziumból és a Széchenyi iskolából is indultak csapatok, Horváth Zsuzsanna, 

Katona Beáta és Enzsel István készítette fel őket. 

http://www.sztghonismeret.hu/ertektar
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Az idei évre is vannak tervek, 2017. március 1-jei foglalkozásukon a csatakiállítás anyagának 

felújítását tervezték meg. A kiállítás anyagát kompozit táblákra nyomtatják, amit a multisín 

rendszeren lehet felfüggeszteni. Márciusi programjuk még a kaszagyári kiállítás anyagának 

rendszerezése, koncepció megfogalmazása és a kiállítás forgatókönyvének elkészítése. A 

Klub további tervei között szerepelnek az alábbiak: 

 a Régi és új utcaképek sorozat folytatása, 

 az 1956. október 27-i szentgotthárdi események összefoglalásának megjelenítése a 

honlapon, 

 további települési értékek gyűjtése. 

 

Az Önkormányzat által benyújtott egyes pályázati projektek szintén megemlíthetők a városi 

értékmegőrző törekvések között – lásd: a ciszter könyvtár felújítása (egyelőre nem nyert), a 

refektórium felújítása (nyert), a Várkert komplex rehabilitációja (elbírálás alatt). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszÁmolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Települési 

Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló  beszámolóját megismerte és 

köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Települési Értéktár Bizottság 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 
Honismereti Klub 
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Települési Értéktár Bizottság 

Szentgotthárd 

 

 

Beszámoló a helytörténeti és értékmegőrző tevékenységről 

 

2015-ben elkészült a Honismereti Klub honlapja, benne az Értéktár adatbázis. Az Értéktár 

adatbázisának kialakítása Csilinkó Gábor rendszergazda munkája. A klub honlapjának 

adminisztrációját dr. Frank Róza végzi. 

 

2015-ben már több érték szerepelt az adatbázisban. Május 21-én az alábbi helyi értékeket 

nyújtottuk be elbírálásra a Vas megyei Értéktár Bizottságnak: 

 A ciszterciek kolostora és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom (javaslattevő 

Honismereti klub) 

 Szentgotthárdi csata – Dorfmeister freskója – csatafutás (javaslattevő Csuk Ferenc) 

 Magtártemplom – Színház (javaslattevő dr. Frank Róza) 

 Mindenszentek Plébániatemplom, Rábakethely (javaslattevő dr. Frank Róza) 

 Temetőkápolna (javaslattevő dr. Frank Róza) 

 Farkaskalapács (javaslattevő Csuk Ferenc) 

 Első Magyar Óragyár – Iskolaszanatórium (javaslattevő: Csuk Ferenc) 

 Rábafüzesi Német Asszonykórus (javaslattevő Molnár Piroska) 

 Szentgotthárdi Fúvószenekar (javaslattevő: Károly Andrea) 

 

Bekerült a Vas Megyei Értéktárba: 

 A ciszterek kolostora és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom 

 A szentgotthárdi csata emlékének ápolása 

 

2015 őszén a klubtagok megismerkedtek a települési értékek gyűjtésének és lejegyzésének 

módszereivel. A klubtagok aktívan részt vettek a települési értékek összegyűjtésében. Az 

értéktár adatbázis feltöltését – a gyűjtött anyagokból – dr. Frank Róza végezte.  

 

2016. április 14-én az alábbi helyi értékek felvételét kértük a megyei adatbázisba: 

 Brenner János emlékezete (javaslattevő dr. Frank Róza) 

 A szentgotthárdi Csákányi László filmszínház (javaslattevő Bíró Mercédesz) 

 Szentgotthárdi Fúvószenekar (javaslattevő: Károly Andrea) 

 A szentgotthárdi kaszagyár eredeti szerszámai ipartörténeti emlékek (javaslattevő 

Csuk Ferenc) 

 Kurmin vagy kormin szőlő (javaslattevő dr. Frank Róza) 

 Mária Út (javaslattevő Katona Beáta) 

 A Rábafüzesi Német Asszonykórus a hienc hagyományok őrzője (javaslattevő Molnár 

Piroska) 

 Széll Kálmán öröksége (javaslattevő Talabér Lászlóné) 

 Hagyományőrzés a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban (javaslattevő Horváth 

Zsuzsanna) 

 

Bekerült a Vas Megyei Értéktárba: 

 Széll Kálmán épített és szellemi öröksége 

 A szentgotthárdi Kaszagyár eredeti szerszámai ipartörténeti emlékek 

 Brenner János emlékezete 

Az értéktárba bekerült fotókat jelentős részben Kovács-Buna József készítette. 
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Igyekeztünk bevonni külső javaslattevőket is. Eddig meglehetősen kevesen vállalkoztak arra, 

hogy leírják az értékeket és fotókat és bibliográfiát is küldjenek. 

Tervezzük, hogy 2017-ben felvesszük a települési értéktárba Pável Ágoston örökségét és a 

Ciszter emlékek Szentgotthárdon c. értéket. További gyűjtőmunka is folyamatban van. 

 

2015. május 5-én, a Nemzeti kincsek Szentgotthárdon c. konferencián Csuk Ferenc előadást 

tartott, amelynek elkészítésében Horváth Zsuzsanna volt a segítségére. Az előadás 

szerkesztett változata megjelent a Vasi Szemle 2015. 6. számában Csuk Ferenc és Horváth 

Zsuzsanna tollából A Szépművészeti Múzeum műkincsei Szentgotthárdon címmel. 

 

2015. június 19-én nyílt meg a múzeumban az Emlékek a Selyemgyárról című kiállítás. A 

látogatók nagy része volt selyemgyári dolgozó volt, akik szívesen elevenítették fel 

emlékeiket. 

 

2015. november 11-én a klubtagok részt vettek Rátóton a Széll Kálmán halálának 100. 

évfordulóján rendezett vetélkedőn. Zsűritag volt Csuk Ferenc és Molnár Piroska. A 

gimnázium csapatát Horváth Zsuzsa készítette fel. 

 

A 2015-16-os év programjában a települési értékek összegyűjtése és adatbázisba rendezése 

szerepelt. Január-februárban a honlap és az adatbázis tesztelése zajlott, illetve a hibák javítása. 

Március 21-én dr. Frank Róza a Képviselő-testület ülésén is bemutatta az Értéktár adatbázist, 

a benne szereplő értékeket, illetve a működését, egyúttal beszámolt a klub és a bizottság 

addigi tevékenységéről. 

 

2016. május 5-én, Gotthárd napján helytörténeti vetélkedő összeállítása felső tagozatos diákok 

számára. (Molnár Piroska, Szép Renáta, Gouth László) 

 

2016. július 28-án nyílt meg a Szentgotthárd értékei című kiállítás a Polgármesteri Hivatal 

előcsarnokában. Régi és mai utcaképeken és épületek fotóin lehet nyomon követni egy 

évszázad változásait. Az üveges tárlók tárgyi emlékeket mutatnak be. 

 

Október 6-án készítettük elő a Pável Ágoston kiállítást. A kiállítás anyagának összeállításában 

M. Kozár Mária és Pável Judit segített. A kiállítás november 14-én nyílt meg. A Pável 

Ágoston-kiállítás megnyitóján a szlovénes gimnazisták szereplést vállaltak, és átvették a 

Pável Ágoston életével kapcsolatos pályamunkáért járó díjakat.  

 

Horváth Zsuzsanna klubtársunk vezette azt a kutatást, aminek eredményeképpen létrejött A 

mi forradalmunk: 1956 c. kötet. Csuk Ferenc a könyv interjúalanyainak felkutatásában, a 

levéltári kutatásban segített, térképvázlatot készített, interjút adott és a szövegeket 

lektorálta;  Schrey József fontos szemtanúk megismerésében nyújtott segítséget, interjút adott; 

Mátrainé Bezenhoffer Erika a könyvtári források felkutatásában vállalt részt. Az interjúk 

elkészítésében itt is megvalósult a honismereti kör és a gimnázium tanulói közötti 

együttműködés. 

 

Október 21-én a Honismereti Klub kirándulást szervezett a rábafüzesi tájházba és a rönöki 

értéktár kiállításra, hogy tapasztalatokat szerezzen néprajzi gyűjtésekről is. 

 

2017. január 11-én zajlott a Feltárul az értéktár vetélkedő megyei döntője, ahol a 

szentgotthárdi gimnázium csapata harmadik helyezést ért el. Horváth Zsuzsanna készítette fel 
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őket. Teljesítményüket V. Németh Zsolt a hungarikumokért felelős államtitkár egy gratuláló 

levélben ismerte el. 

’Tisztelt Tanárnő! Kedves Horváth Zsuzsanna! 

Mint a hungarikumokért is felelős államtitkár, örömmel értesültem róla, hogy 

harmadik helyezést ért el a Tisztelt Tanárnő által felkészített, Bánfi-Nagy Adám, Bedi 

Vanessza, Lang Márk és Sturm Zsófia diákok által alkotott ,,Töri-Team'' csapat a 

Feltárul az értéktár címmel rendezett Vas megyei vetélkedőn. 

Elismerésemet szeretném kifejezni a nagyszerű munkáért és helytállásért, melyet a 

felkészülés során és a vetélkedőn is tanúsítottak. Rangos mezőnyben, nemes 

vetélkedés során értek el kiváló helyezést. Számos nagyobb és híresebb iskolát is 

megelőzve bizonyították, hogy nemzeti értékeinket települési és megyei szinten is nem 

csak ismerik, de szívügyüknek tekintik ezek gondozását, megőrzését és továbbadását 

is. Ez maga a hazaszeretet. 

Gratulálok az eredményhez, és kívánom, hogy képviseljék továbbra is bátran eleink 

által ránk hagyományozott nemzeti értékeinknek az ügyét.” 

 

A vetélkedő több fordulós volt. A gimnáziumból és a Széchenyi iskolából is indultak 

csapatok, Horváth Zsuzsanna, Katona Beáta és Enzsel István készítette fel őket. 

 

2017. március 1-jei foglalkozásunkon a csatakiállítás anyagának felújítását terveztük meg. A 

kiállítás anyagát kompozit táblákra nyomtatják, amit a multisín rendszeren lehet 

felfüggeszteni. Márciusi programunk még a kaszagyári kiállítás anyagának rendszerezése, 

koncepció megfogalmazása és a kiállítás forgatókönyvének elkészítése. 

 

A Honismereti klub tagjai kapcsolatot ápolnak a körmendi egyesülettel. Több 

rendezvényükön részt vettek a tagok, a körmendi klubtagokat Csuk Ferenc kalauzolta 

Szentgotthárdon.  

 

A Klub további tervei között szerepelnek az alábbiak: 

 ArRégi és új utcaképek sorozat folytatása 

 Az 1956. október 27-i szentgotthárdi események összefoglalásának megjelenítése a 

honlapon 

 További települési értékek gyűjtése 

 

Változatlanul várjuk a város lakóinak hozzájárulását az értékek felkutatásában és 

ismertetésében, 

 

Szentgotthárd, 2017. március 19. 

 

 

Molnár Piroska 

klubvezető 
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 

2016. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az 

Egyesület 2017. évi munkatervéről. Beszámoló a városi turisztikai 

cselekvési terv megvalósításáról. 
 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület  

2017. március 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat munkaterve alapján kerül ez az előterjesztés most a Tisztelt Képviselő-

testület elé. 

 

 

I. A SZERVEZETI HÁTTÉRRŐL 
 

Immáron 3 éve a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel kötöttünk 

együttműködési megállapodást a turisztikai feladatok ellátására, amelyben az Önkormányzat 

kötelezettséget vállalt arra, hogy – az éves tagdíjon felül – évente 4 millió Ft támogatást nyújt 

az Egyesület működéséhez. A támogatás mértékéről és feltételeiről évente március 01-jéig a 

Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg - ez a külön 

megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület 

az adott évben el kíván végezni. Az Egyesület a támogatás fejében – többek között - biztosítja 

1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a város turisztikai feladatainak ellátására.  

 

Az Önkormányzat 2015 évben csatlakozott a TOURINFORM hálózathoz. A helyszínét 

tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben történő megnyitás kapott támogatást azzal, 

hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba 

kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda működtetője a TDM egyesület, egy 

további, részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatottal. 

 

A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a 

Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség 

turisztikai zászlóshajója. 

 

Bár nem fő profil szerint, de további szereplők is részlegesen érintettek a városi 

idegenforgalom szervezésében: 

 

- a turisztikai feladatok ellátása ugyan átkerült a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettől, a látógatóközpont működtetése továbbra is feladata az Egyesületnek, 

akárcsak a turisztikától nem függetleníthető kulturális rendezvényszervező 

tevékenység ellátása.  

- megemlítendő továbbá a SZET Szentgotthárdi KFT is, mint a mozit sikeresen 

üzemeltető vállalkozás is: az évi 21 ezer fős látogatottságával és a felújított előterével 

az egyik legnépszerűbb kultúraközvetítési pontjává vált a városnak. A sporttelep 

sportturisztikai feladatain túl az Alpokalja Motel üzemeltetésével is érintett szereplő. 
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- a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl már 

népszerű helytörténeti kiállítótérként (múzeum) is kapcsolódik a városi 

idegenforgalomhoz,  

- a sportturisztikai lehetőségek kialakítása mellett ma már a sport- és ifjúsági referenst 

is alkalmaz a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, az ő szervező munkája 

mellett a közelmúltban megújult Városi Sportegyesület is fontos közreműködője az 

előttünk álló feladatoknak. 

- a fenti szervezeteken túl természetesen fontos szereplők a városi turizmus 

vonatkozásában a helyi szállásadók és éttermek, kiemelve közülük a Gotthard 

Therme Hotel & Conference szállodát. 

 

 

II. BESZÁMOLÓ  

A TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
 

2015 januárjában fogadta el a Képviselő-testület a város TURISZTIKAI CSELEKVÉSI 

TERVÉT a 2015-2017. évekre. A cselekvési terv megvalósulásáról és az érintett szervezetek 

beszámolójáról sem túl régen, 2016 szeptemberében készítettünk előterjesztést. Az 

előterjesztés előkészítésekor a turisztikai cselevési tervünk megvalósítása kapcsán érintett 

szervezetektől (TDM – TOURINFORM, Gotthárd-Therm Kft, PKKE, SZET KFT, Értéktár 

Bizottság – Móra Ferenc V.K.M.) megkértük a beszámolóikat - a cselekvési terv táblázatában 

az általuk küldött kiegészítéseket/változásokat más színnel jelöltük és ezt az előterjesztés 7. 

számú mellékletéhez csatoltuk. 

 

A TDM, a PKKE, a sportreferens és a SZET KFT – Csákányi László Filmszínház (már 

februárban) megküldött beszámolóját teljes egészében csatoltuk az előterjesztéshez, ezek a 

mellékletekben találhatók. Külön előterjesztésben foglalkozunk a részben kapcsolódó 

helyismereti, értékmegőrző tevékenységgel. 

 

II/1. TDM BESZÁMOLÓ 
 

A TDM megküldte a teljes, 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót, az általuk 

összeállított turisztikai projektterv adatbázis frissített változatát, továbbá a cselekvési terv 

táblázatba történő beleírással is segítette jelen beszámoló összeállítását. 

 

Komoly gondod okozott az Egyesületnek a 4 órás álláshely betöltése, a feladatok ellátása és a 

nyitva tartás folyamatosan 1 fővel történt. Ennek ellenére a szentgotthárdi TOURINFORM 

iroda kiválóan megfelelt a hálózati kritériumoknak és megpályázza a tavaszi országos 

TOURINFORM találkozó megszervezését is. A TDM regisztráció folyamata továbbra is 

tisztázatlan. A szolgáltatás fejlesztés vonalon történnek előrelépések, lásd: idegenvezetés 

biztosítása, programok kínálata. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a különböző média 

megjelenésekre, elsősorban a külföldi utazási magazinokban való szereplésekre. A Képviselő-

testület által is tárgyalt INTERREG pályázati projektre ugyan nem sikerült támogatást 

szereznie az Egyesületnek, idén újra benyújtják. A legutóbbi beszámoló óta történt 

jelentősebb fejlemények kapcsán említhető az idei Utazás Kiállításon való képviselet, 

amelyben a TDM mellett a Fürdő, a PKKE és a Hivatal is közreműködött. A látogatottsági 

statisztika kapcsán tavaly a május és a július hónapok voltak a legerősebbek. 
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Főbb vonalakban a 2017. évi terveket is tartalmazza a beszámoló, ezek között a fentieken túl: 

- új turisztikai kiadvány a határon túli turisztikai attrakciókkal -> itt felmerülhet az 

kérdés, hogy a kiadványban helyet kapjon-e más, Szentgotthárdon is elérhető, 

közeli attrakciók/szolgáltatások (pl. szabadtéri strandok, fürdők) népszerűsítése?  

- médiakampányokban való részvétel 

- csapatépítő túrák szervezése 

- nyári garantált programkínálat kialakítása, stb. 

 

A TDM képviselői (ahogy a PKKE képviselői is) az Önkormányzattal-Hivatallal legalább 

havonta egy alkalommal egyeztető megbeszélésen vesznek részt az Egyesület által 

megvalósított tevékenység és a további teendők kapcsán.  

 

A TDM által megküldött szöveges beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza, illetve a TDM tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban is olvasható 

részletesebben. 

 

 

II/2. PKKE BESZÁMOLÓ 
 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az önkormányzattal kötött szerződése alapján turisztikai 

feladatot már nem lát el közvetlenül, azonban több ponton mégis kapcsolódik a területhez.  

 

A munkatársak közül 2 fő rendelkezik idegenforgalmi ügyintéző végzettséggel. Társalgás 

szinten minden kolléga beszél angol vagy német nyelven, igény esetén városi idegenvezetést 

is tartanak. A TDM szervezettel folyamatos s kapcsolat, illetve kölcsönösen segítik egymást a 

programok, rendezvények népszerűsítésében, de a helyi turisztikai szereplőkkel, 

szállásadókkal is működik a kommunikáció. A beszámolóban megtalálható a színházi 

látogatóközpontban regisztrált turisták száma, ez alapján a június, július és augusztus a 

kiemelkedően forgalmas hónapok. A külföldi turisták száma egyre emelkedik és majdnem 

eléri a belföldi turisták számát.  

 

Az Egyesület által megküldött szöveges beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete 

tartalmazza, illetve a PKKE tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban is olvasható. 

 

 

II/3. SZET SZENTGOTTHÁRDI KFT BESZÁMOLÓ 
 

A szentgotthárdi filmszínház tényleg nem csak egy „átlagos” mozi, hanem a város egyik 

legfontosabb közösségi tere. A filmek mellett koncertek, különleges sorozatok és aktuális 

tematikájú filmek is terítékre kerülnek, továbbá egyre több rendezvény helyszíne is. A múlt 

havi közművelődési előterjesztéshez csatolt beszámolóban láthattuk, hogy ismét mozgalmas 

évet tudhat maga mögött, az elmúlt esztendőben ugyanis – a 2013-as digitalizálástól számítva 

– 393 előadáson 21964 fő vendég volt. Nem tömegesen, de folyamatosan érkeznek olyan 

személyek, akik még nem jártak a moziban, elsősorban Körmendről és térségéből, de egyre 

többen jönnek az Őrségből, sőt már a helyi szállodából is. 

 

A jelenlegi infrastruktúra fejlesztésével összefüggésben indokolt lehet – elsősorban talán 

pályázati forrásból (LEADER) - a nézőtér vonatkozásában fény- és hangtechnika beszerzése, 
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mert így nagyobb eséllyel lehet bérbe adni az épületet. illetve a mozi fűtéskorszerűsítésére 

sikerrel tudunk pályázni, akárcsak a LEADER felhívások megjelenését követően az épület 

berendezésére - belső dizájnosítására is. 

 

A SZET Szentgotthárdi KFT által megküldött szöveges beszámolót az előterjesztés 3. számú 

melléklete tartalmazza, illetve a tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban is olvasható. 

. 

 

 

II/4. SPORTREFERENS BESZÁMOLÓ 
 

A sportturisztikai attrakciók alapját a vízi-, kerékpáros turizmus (elsődlegesen osztrák 

biciklisek), wellness turizmus, valamint az aktív pihenés jelentő turisztikai formák (műfüves 

labdarúgópálya, sportrendezvények) adják. 

 

Az egyik legjelentősebb előrelépés a téli labdarúgó (valamint egy esetben már amerikai 

futball) edzőtáborok tartása a műfüves pályán. A Gotthard Therme Hotel & Conference-vel 

együttműködve az idei téli felkészülésre sikerült elsősorban Ausztriából labdarúgó csapatokat 

városba csábítani, 8 csapat töltötte itt felkészülésének egyik legfontosabb részét (4-5 napot). 

(A pálya idén február-március hónapban 1,6 M Ft bevételt produkált.)  

A vizes turizmus szempontjából elsődlegesen különféle vízi sportokkal foglalkozó 

egyesületek szerveznek túrákat (Arrabo Szabadidősport Egyesület, Vidra Csoport, Kalandor 

Vízitúra Bt). Az Alpokalja Motelben és kempingben a túrázóknak lehetőségük nyílik 

megszállni, a kempinget azonban korszerűsíteni kell. 

 

További információk a sportreferens által készített 4. számú mellékletben. 

 

 

III. FEJLESZTÉSEK 
 

Több, a turisztikát (vagy városképet) is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET állítottunk össze 

és nyújtottunk be az elmúlt évben -> a nyertes illetve még elbírálás alatt álló pályázatokról az 

előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint adunk tájékoztatást. 

 

2016. év elején megállapodtunk a TDM Egyesülettel, hogy a következő időszakban a 

pályázati projektek generálása (figyelése, előkészítése, benyújtása) elsődleges feladata az 

Egyesületnek, ehhez pedig egy olyan TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROJEKTTERV 

ADATBÁZIST is készítenek, amelybe összegyűjtik és előkészítik a város és térségének 

turisztikai fejlesztési irányait a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében. Ennek 

első változatát a Képviselő-testület már tavaly februárban megismerte, a TDM által aktualizált 

jelenlegi változatot pedig az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatoljuk.  

 

Szintén a TDM felvetése volt már 2016 őszén, hogy mivel a humánerőforrás kapacitás 

folyamatos problémája miatt a nyári információs pont kihelyezése nem megoldható, helyette 

alternatíva lehet egy Touch-Info pont beszerzése, amelyen minden városi információ 

fellelhető - állítólagosan pozitívak a tapasztalatok a többi Tourinform iroda részéről ezzel 

kapcsolatban. A felvetés vegyes fogadtatásra talált, abban egyetértettünk, hogy kizárólag 

pályázati forrás rendelkezésre állása esetén térünk vissza a kérdésre.  
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PKKE által a legutóbbi beszámolóban javasolt turisztikai vonatkozású fejlesztések között az 

alábbiak is szerepeltek: 

 

- Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezése -> új utcabútorok 

beszerzésére egyenlőre nem biztosít forrást az Önkormányzat 2017. évre 

jóváhagyott költségvetése 

- a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó 

közvilágítás pótlása -> a közvilágítás kiépítésének engedélyezési tervét 

megrendelte a Városüzemeltetés, a kivitelezésre is megvan a fedezet 

- a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel -

> megtörtént, a megállapodás előkészítése folyamatban. Ugyanakkor az időközben 

folytatódó rekonstrukció a templomban jelenleg nem javítja a látogathatóságot. 

- „Kilátó” újranyomtatására forráskeresés -> megtörtént a kiadvány aktualizálása a 

TDM és a Hivatal, illetve a PKKE részéről, 1000 példány nyomtatása is 

megvalósult az aktualizált változatból  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai beszámolót és 

a Turisztikai Cselekvési Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- a Csákányi László Filmszínház vetítéstechnika várható lámpacseréjére (bruttó) 

500 e forintot helyez tartalékba az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, 

- a Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezésére / új utcabútorok 

beszerzésére …………… forintot biztosít az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetése terhére, 

- a TDM 2017. évben megjelentetni tervezett új, határon túli turisztikai attrakciók 

bemutatását tartalmazó kiadványában JAVASOLJA / NEM JAVASOLJA 

népszerűsíteni olyan külföldi, de kizárólag a hármas határ közvetlen közelében 

lévő  attrakciók/szolgáltatások (pl. szabadtéri strandok, fürdők) népszerűsítését, 

amelyek Szentgotthárdon is elérhetők, 

- …………………….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm Kft. igazgató 

Károly Andrea, PKKE elnök 

Gaál József SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2017. március 20. 

 

                                                                                                     Huszár Gábor    
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                                                                                                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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MELLÉKLETEK: 

- 1. számú melléklet: TDM-TOURINFORM BESZÁMOLÓ 

- 2. számú melléklet: PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET 

BESZÁMOLÓ 

- 3. számú melléklet: SZET KFT / CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

BESZÁMOLÓ 

- 4. számú melléklet: SPORTREFERENS BESZÁMOLÓ 

- 5. számú melléklet: TURISZTIKAI VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZATI 

PROJEKTEK  

- 6. számú melléklet: TURISZTIKAI PROJEKTTERV ADATBÁZIS (TDM) 

- 7. számú melléklet: TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV 2015-2017 

BESZÁMOLÓ TÁBLÁZAT (2017. március) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


