TARTALOMMUTATÓ

1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített munkatervéről.
2. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018. évi díjai.
3. Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.
4. SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
5. SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
6. 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása.
7. Támogatási szerződések elfogadása.
8. Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz.
9. Hungarikum Szövetség.
10. Közbiztonság javítása Szentgotthárdon.
11. Pályázati lehetőség a zsidó temető rekonstrukciójának támogatására.
12. A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló rendelet
módosítása.
13. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a
lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
14. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak
felülvizsgálata.
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
16. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az
Egyesület 2018. évi munkatervéről.
17. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2017. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2018. évben.
2018. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató
alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
18. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program
megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és
a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon.
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Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített
munkatervéről.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a februári ülésén a 25/2018. sz.
határozat 2. pontjában arról határozott, hogy az Egyesület munkatervét át kell dolgozni, illetve
a benyújtott pályázatok ismeretében a munkatervet ki kell egészíteni.
Az Egyesület a fentiek alapján a 2018. évi Munkatervet kiegészítette. Az elnök a Munkaterv
2.2 pontját a pályázatok tekintetében egészítette ki.
A benyújtott pályázatok közül eddig 1 pályázatot bíráltak el, az NKA Közművelődési
Kollégiuma a Történelmi Napok rendezvényeit 700.-e/Ft –tal támogatta. Elbírálás alatt van a
NEA működési pályázata itt az Egyesület 2.351.-e/Ft-ra pályázott, valamint a NEA szakmai
pályázata 3.640.-e/Ft-ra. Az Örökségünk projekt keretében 4.376.-e/Ft-ot pályázott az
Egyesület. A már benyújtott és még a benyújtás előtt álló pályázatok esetleges pozitív
elbírálása kapcsán a programtervet is kiegészítették.
A módosított anyagot az Elnökség és a Közgyűlés is megismerte és elfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2018. évi kiegészített munkatervét, az 1. számú melléklet szerint
megismerte és
A./ jóváhagyja
B./az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: ………………………………………………
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök
Szentgotthárd, 2018. március 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018.
évi díjai
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-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 2018. 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 2018. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:
SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁS

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ
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Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés

109.000.-Ft/fő - 40 főre igényelt – 4. 360.000.-Ft
55.360.-Ft/fő – 70 főre igényelt -9.411.200.-Ft
429.000.-/Ft/fő – 50 fő igényelt 21.450.000.-Ft
25.000.-Ft/fő - 6 fő igényelt 150.000.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2018. december 31-ig
várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan.
Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2017.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye
által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól:
SZOLGÁLTATÁS

FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2017.
ÉVBEN A SZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDTETÉSÉHEZ

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
közösségi pszichiátriai ellátás
idősek klubja (nappali szociális ellátás)

20.064.540.-Ft
52.063.780.-Ft
9.762.223.-Ft
16.378.381.-Ft
10.060.123.-Ft
50.128.254.-Ft

A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a
személyi térítési díjat.
II.

A 2018. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2018. 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:
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SZOLGÁLTATÁS

2013.

2014.

2015.

szállítás nélkül

540,Ft/adag
640,Ft/adag
900,Ft/óra
-

570,Ft/adag
680,Ft/adag
950,Ft/óra
-

600.Ft/adag
720.Ft/adag
1.000.Ft/óra
-

620.Ft/adag
750.Ft/adag
1000.Ft/óra
500.-Ft/óra

80,Ft/nap
650,Ft/óra

90,Ft/nap
700,Ft/óra

100.Ft/nap
500.Ft/óra

100.Ft/nap
750.Ft/óra

110,Ft/km
80,Ft/km

120,Ft/km
90,-Ft/km

130.Ft/km
100.Ft/km

130.130.Ft/km
Ft/km
100.-Ft/km 100.Ft/km

140.Ft/km
100.Ft/km

7,69%

120,Ft/km

130,Ft/km

150.Ft/km

150.-Ft/km 150.Ft/km

150.Ft/km

0%

170,Ft/nap

180,Ft/nap

190.Ft/nap

190.Ft/nap

140.Ft/nap

150.Ft/nap

7,1%

540,Ft/adag
250,Ft/adag

570,Ft/adag
250,Ft/adag

600.Ft/adag
250.Ft/adag

620.Ft/adag
250.Ft/adag

640.Ft/adag
250.Ft/adag

660.Ft/adag
250.Ft/adag

8,1%

Étkeztetés

szállítással
Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató
szolgálat

személyi segítés
szállítási
kmdíj

Idősek
klubja

szállítás

heti
rendszeres
szállítás
munkaidőn
túl,
ünnepnapok
on
szolgáltatás étkezés
nélkül (tartózkodás)
+ ebéd
+ reggeli

2016.

2017.évre 2018.évre
javasolt

640.Ft/adag
780.Ft/adag
800.Ft/óra
800.Ft/óra
100.Ft/nap
800.Ft/óra

660.Ft/adag
810.Ft/adag
850.Ft/óra
850.Ft/óra
110.Ft/nap
850.-Ft/

Emelés
mérték
e
3,1%
3,85%
6,25%
6,25%
10%
6,25%

0%

0%
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény szinte minden szakfeladaton javasolt emelést,
kivétel a támogató szolgálat heti rendszeres és munkaidőn túl és ünnepnapokon szállítás
szakfeladaton, valamint az idősek klub reggeli szakfeladaton NEM javasol emelést.
az emelés mértéke igaz, hogy az inflációt meghaladja , de az intézménynek az alábbi indokokat
is figyelembe kellett venni:
-a vásárolt élelmezés a tavalyihoz képest 5,1%-kal emelkedett, illetve az étkeztetést Szolgáltató
közbeszerzése során a testület úgy fogadta el, hogy szeptemberben további emelés lesz
- a szállításnál az üzemanyagár-változásokat is figyelembe kell venni ami meghaladja
összességében az inflációt
-2018-ban nem lehet kevesebb a bevétel tervezés a tavalyinál annál is inkább, mert ebben az
évben ettől az intézménytől 15 Millió Ft –ot vont el a fenntartó
- Ugyanakkor pl. a szállításnál 3 évre visszamenően nem volt emelés, 4 éve nincs emelés a
gyermekeket rendszeresen szállító jármű esetében, a munkaidőn túl és ünnepnapokon való
szállítás során, a nappali szociális szolgáltatás – idősek klubja keretében a reggeli 6 éve
ugyanazon az áron van.
„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 személyi segítés, szállítás és a heti rendszerességgel
köznevelési intézménybe szállítása esetén 2018. évben a díj változatlan formában történő
meghagyására tett javaslatot az intézmény.
2013.

2014.

2015.

2016.
évre

2017.év

295,Ft/nap

405,Ft/nap

250./nap

személyi segítés

1020,Ft/óra

1.490, 1.500.-Ft/óra Ft/óra

szállítás
i kmdíj

140,Ft/km
80,Ft/km

150,Ft/km
90,Ft/km

250.Ft/na
p
1.000.
Ft/óra
180.Ft/km
100 .Ft/km

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogat
ó
szolgálat

szállítás
heti
rendszeres
közoktatás
i
intézmény
be
szállítás
esetén

170.Ft/km
100Ft/k
m

250.Ft/nap

2018.
évre
javas
olt
250.Ft/nap

Idei
emelés
mérték
e
0%

1000.Ft/óra

1.000.Ft

0%

200.Ft/km
100.Ft/km

200.Ft/km
100.Ft/km

0%
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 – 2018. 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 2018. 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: 2018. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. Melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz: 75-1 /2018.

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 2018. 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, 2018. március 14.

Tisztelettel:
Fábián Béláné
Intézményvezető

2018. év
1. Étkeztetés
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1470 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 810 Ft/nap/adag→Ebéd: 660 Ft
Szállítási díj: 150 Ft
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1300 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 660 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1
- 32000
32001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1
- 32000
32001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
275,59
370,08
433,07
472,44
519,69

ÁFA
0
21,26
74,41
99,92
116,93
127,56
140,31

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
350
39,37
470
63,00
550
86,62
600
118,11
660

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
275,59 74,41
350
370,08 99,92
470
433,07 116,93
550
472,44 127,56
600
519,69 140,31
660

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 30926,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 27209,16 Ft

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
10,63
17,00
23,38
31,89

0
10
10
50
80
110
150

2. Házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj:
1 gondozási óra: 1830 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1 gondozási óra: 850 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
1830,- Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

C

Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi sáv
0
1
- 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
450
550
650
750
850

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 1830,- Ft/óra.
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 82590,77 Ft
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 530 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 110 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16380,83 Ft

4. Támogató Szolgálat
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 5.690 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 850 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 1.130 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 140 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
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Jövedelmi sáv
0
1
- 30000
30001 – 42750
42751 – 57000
57001 – 71250
71251 – 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
450
550
650
750
850

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 36581,39 Ft
6. Nappali ellátás
A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1520 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 660 Ft/fő/nap

● reggeli: 250 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 4240 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft
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 Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
Ft/nap
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 32000
39,37 10.63 50
78,74
21,26
20
3.
32001 - 42750
157,48
42,52
275,59
74,41
110
200
4.
42751 - 57000
165,35 44,65 210
370,08 99,92
120
5.
57001 - 71250
181,10 48,90 230
433,07 116,93
130
6.
71251 - 85500
188,98 51,02 240
472,44 127,56
140
7.
85501 196,85 53,15 250
645,69 140,31
150
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 31804,45- Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 88716,38,- Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 120520,83,- Ft

Szentgotthárd, 2018. március 14.
Fábián Béláné
Intézményvezető

Bruttó
0
100
350
470
550
600
660

VÁLTOZÁSOK
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
640 Ft-ról → 660 Ft-ra

Emelés: 20 Ft – 3,1 %

Ebéd szállítással
780 Ft-ról → 810 Ft-ra

Emelés: 30 Ft – 3,8 %

2. Házi segítségnyújtás
800 Ft-ról → 850 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 6,25 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
100 Ft-ról → 110 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 10 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
800 Ft-ról → 850 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 6,25 %

Szállítás
130 Ft-ról → 140 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 7,69 %

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
250 Ft - változatlan
Ebéd
640 Ft–ról 660 Ft-ra
Tartózkodás
140 Ft –ról 150 Ft-ra

Emelés: 0 %
Emelés: 20 Ft – 3,1 %
Emelés: 10 Ft – 7,1 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
Vásárolt élelmezés ára

Reggeli
Ebéd (normál)
Ebéd (diétás)

2018.01.01-től
391
806
891

Szentgotthárd, 2018. március 14.
Fábián Béláné

Intézményvezető

Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. 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
származó
bevétel

díjból
összes

2012
2013
2014

72
72
75

997.730.-Ft
1.698.695.-Ft
2.300.750.-Ft

Gondozási
díjat
fizető gyermekek
száma
/
év
átlagban
51
51
55

2015
2016
2017

70
90
91

3.323.610.-Ft
3.667.625.-Ft
3.496.495.-Ft

36
66
81

Fizetés
alól
mentesülő
gyermekek száma
/ év átlagban
21
21
20
34
11
10

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 és valósították meg. 2017-ben
a 2016-os gondozási díjat beépítették az intézmény költségvetésébe, melyből a szükséges
felújítási/karbantartási munkákat, eseti beszerzéseket finanszírozták.
A 2018. ÉV TERVEZÉSE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az intézményvezető,
mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2018. évre:

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú mellékletében
részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva különbözete -> elosztva a
férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok számával (230 nap) -> melyből
levonják az étkezési térítési díjat (napi 4x-i étkezés 508.-Ft/fő/nap) -> a szentgotthárdi
bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi térítési díj: 1.012,- Ft/fő/nap.
A Gyvt. 147.§ (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat.
A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési
díj összegét.
2018. január 1. időponttól feladatalapú finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a
gyermeklétszám emelkedése azt eredményezte, hogy a 2018. évi állami támogatás közel a
duplája lesz a 2017. évi támogatásnak. Ebből az is következik, hogy a fenntartónak kevesebb
összeget kell fordítania egy gyermek ellátására.
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.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az
intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a
vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak
összegét az intézményi térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:
1.012,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, hogy:
- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és
kedvezményeket alkalmazzák 2018. május 01. időponttól,
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás (nettó
jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék,
a 2017. évben befolyt gondozási díjat 2018-ban is az intézmény költségvetésébe
javasolja beépíteni, melyből továbbra is az intézmény fenntartását, a szükséges
karbantartási/felújítási munkákat, eseti beszerzéseket kell finanszírozni (a bölcsődei
nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban minimális felszerelésként
előírtak alapján).
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: 2018. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2018. március 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. 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 :
Tárgy
:
Ügyintéző
Címzett

:
:

Szsz./137.-10./2018. sz.
Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási
önköltség, gondozási díj 2018. évi megállapításához
Dr. Dancseczné Kovács Tünde
Dr. Gábor László
Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető

Tisztelt Irodavezető Úr!
A 2018. 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 (2018. évi kiadási előirányzat):
54.327 e/Ft
2. éves központi normatív támogatás:
- 30.546 e/Ft
Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:
23.781 e/Ft
A hivatkozott jogszabály alapján tehát az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 23.781
e/Ft.
A szolgáltatási önköltség számítási módja:
1. 23.781 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 349.720 Ft/fő/év
(normatívát nem tartalmaz)
2. 349.720 Ft: 230 nap (2017. évi központi költségvetési törvény szerinti napok száma) =
1.520 Ft/nap/férőhely
ebből:
 napi 4x-i étkezési térítési díj: 508 Ft /fő/nap
 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1.012 Ft/fő/nap
A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat.
A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési
díj összegét.

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.012Ft/fő/nap.
A 2018. január 1-től hatályba lépett jogszabályok alapján stratégiai változást jelent, hogy a
bölcsődei ellátás területén is bevezetésre került a feladatalapú finanszírozás, ami jóval
magasabb támogatást jelent intézményünk tekintetében. A 2018. évi törvényváltozás, valamint a
gyermeklétszám növekedése azt eredményezte, hogy a tavalyi normatív támogatás a duplájára
nőtt (2017-ben 15.341 e/Ft; 2018-ban 30.546 e/Ft). A 2018. évi szolgáltatási önköltség
számolás során keletkezett irányszámok alapján a napi gondozási intézményi térítési díj összege
alacsonyabb lett a tavalyi évben megállapított összegnél (2017. évben: 1.822 Ft/fő/nap, 2018.
évben: 1.012 Ft/fő/nap). Egy gyermek ellátására a fenntartónak kevesebb összeget kell
fordítania. Ezen ismérvek alapján tesszük meg javaslatainkat a 2018. évre vonatkozóan.
2018. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat:
1. a díj ne változzon, az előző évivel legyen megegyező (795 Ft/fő/nap)
A javaslat indoklása:
2. A finanszírozás során a gyermekek esetében 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.
Szentgotthárd, 2018. március 12.
Tisztelettel:
Varjuné Molnár Katalin
intézményvezető

Dr. Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető

2.sz. Melléklet
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2018.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):
Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-

Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti
kérelem.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel
fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.
Az intézmény igazgatója a mellékelt kérelemben részletesen bemutatja az intézmény pedagógus
létszámának alakulását, a kötelező óraszámokat, a kötött munkaidőn túl teljesített óraszámokat
(ki nem fizetett túlóra), a jogszabályban meghatározott vezetői létszámokat. A székhely óvoda
napi 12 órás nyitva tartását csak folyamatos helyettesítéssel, esetenkénti összevonásokkal tudja az
intézmény megoldani. A 20/2012. ( VIII.31.) Korm. rendelet 12.§-a alapján az óvodai nevelés
során a teljes nyitva tartás alatt a gyermekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik,
óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Sajnos az
intézmény már évek óta nem tudja biztosítani az átfedési időt. Az intézményben jelenleg is 5
pedagógus van tartósan távol (GYES, GYED) , helyüket helyettesítő pedagógussal illetve, ha
szükséges nyugdíjas kolléga megbízásával látja el az intézmény.
2018. szeptemberétől az óvodai intézményegység-vezető tényleges felmentési idejét tölti,
2019-ben pedig további 3 magasabb vezetői állás üresedik meg. A magasabb vezetői beosztás
csak a jogszabályban meghatározott végzettséggel tölthető be, mellyel jelenleg az
intézményben más alkalmazott nem rendelkezik. A végzettség 2 év egyetemi végzettséget
igényel, a jelenlegi óvónők közül nem szándékoznak ezt vállalni.
2018. szeptemberétől jelentkeztek óvodapedagógusok, egyik jelentkező egy másik óvoda vezetőhelyettese, családi okok miatt költözne Nemesmedvesre. A kolléganőnek minden végzettsége
megvan ahhoz, hogy vezetői beosztást betölthessen intézményünkben. Jelenlegi munkahelyén
azonban le kell mondania ahhoz, hogy intézményünk alkalmazhassa, kezdetben helyettesítő
álláshelyen.
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy 2018. szeptember 1. időponttal megüresedő
intézményegység-vezetői álláshelyet 2018. december 31. időpontig helyettesítő álláshelyen,
2019. január 1. időponttól pedig a megüresedett álláshelyen határozatlan időre betöltse. Egyben
engedélyezi és felkéri az Igazgatót, hogy a magasabb vezetői megbízás meghirdetését a
jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye meg.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és nem javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2018. szeptember 1. időponttal megüresedő
intézményegység-vezetői álláshelyet betöltse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2018. március 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. 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
Tárgy

: Szsz/136.-10./2018. sz.
: Megüresedő álláshely meghirdetésének engedélyeztetése

Ügyintéző

: Varjuné Molnár Katalin

Címzett

: Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal
Képviselő-testület
Huszár Gábor Polgármester Úr

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként az alábbi kéréssel
fordulok Önökhöz:
Mint azt Önök is tudják, évek óta folyamatos, súlyos problémát jelent intézményünkben az
óvodapedagógus hiány. Ez adódik, egyrészt a nyugdíjba vonulások, másrészt a fiatal kolléganők
tartós távolléte (GYED, GYES) miatt. A folyamatos személyi létszámot nyugdíjas kolléganők
viszont foglalkoztatásával, illetve folyamatos eseti helyettesítések elrendelésével (díjazás nélkül)
, valamint lehetőség szerint összevonásokkal oldottuk meg. A Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák óvodai intézményegységében engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 26
fő

Intézményünkben jelenleg 12 óvodai csoport működik. A SZEOB Játékvár Óvodája 10
csoporttal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1
csoporttal.
Egy csoportban kötelezően alkalmazottak létszáma: óvodapedagógus- 2 fő,
dajka - 1 fő
A vezetők létszámát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 35. § (1) bekezdése szerint a 3. melléklet határozza meg.
(mellékelem az Oktatási Hivatal által korábban kiadott állásfoglalást is)
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma
B
Feltétel

C
Létszám
1
1
1

intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettes
10 tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettes

intézményenként
tagintézményenként
szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységenként
50 gyermek/tanuló létszám alatt
51-250 gyermek/tanuló
251-750 gyermek/tanuló
750-nél több gyermek/tanuló esetén
intézményegységenként, tagintézményenként
250 gyermek/tanuló létszám alatt
intézményegységenként, tagintézményenként
251-750 gyermek/tanuló

11 tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettes

intézményegységenként, tagintézményenként
750-nél több gyermek/tanuló esetén

2

1
2
3
4

A
Magasabb vezetői, vezetői
megbízás
intézményvezető
tagintézmény-vezető
intézményegység-vezető

5
6
7
8
9

1
2
3
1

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, meghatározza az óvodapedagógusok
kötelező óraszámát is, ami 32 óra/hét, gyakornok esetén 26 óra /hét, vezetők esetén 8-22-26 óra
hét. A munkaidő fennmaradó részének egy részét a munkáltató jogosult beosztani, más részével a
pedagógus önállóan rendelkezik. A munkaidő fennmaradó részéről a 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet passzusai az irányadóak.
Jelenleg a 26 fő engedélyezett fő kötelező óraszámai a következők:
óra/hét
összesen
1 fő óvodapedagógus-igazgató
8
8 óra/hét
2 fő óvodapedagógus –igazgatóhelyettes
22
44 óra/hét
1 fő óvodapedagógus- intézményegység-vezető
22
22 óra/hét
2 fő óvodapedagógus-tagintézmény vezető
26
52 óra/hét
1 fő óvodapedagógus- intézményegység vezető helyettes 22
22 óra/hét
2 fő óvodapedagógus-munkaközösségvezető
30
60 óra/hét
11 fő óvodapedagógus32
352 óra/hét

4 fő óvodapedagógus –gyakornok
26
104 óra/hét
1 fő óraadó nyugdíjas10
10 óra/hét
Mindösszesen:
674 óra/hét
A kötelező óraszámok heti kimutatásából jól látszik, hogy az óvodapedagógusok heti összes
neveléssel lekötött munkaideje (csoportban töltött idő): 674 óra.
A székhely óvoda 12 órás, a tagóvodák 10 órás nyitva tartása mellett 12 csoport
gyermekeinek ellátása 780 órát igényel, amit lehetetlen 674 kötelező óra/hét mellett
teljesíteni. Csak folyamatos helyettesítésekkel, esetleges összevonásokkal, plusz feladatok
ellátásával tudjuk megoldani évek óta (helyettesítési díj nélkül). Mellékelten küldöm 2015-től
az eseti helyettesítések számát is! A 106 óra/hét különbséget az igazgatóhelyettesek folyamatosan
rögzítik, statisztikát készítenek és ügyelnek az egyenletes terhelésre.
Mindezen plusz feladatokon túl, és csak óvodapedagógusokról adatoltam, többen kényszerülnek
tartós táppénzre, vagy éppen szabadságot kérnek. Az ilyen okból távollévő kolléganők
helyettesítését is napi szinten meg kell oldanunk. Egy kis számadatot tekintve, a SZEOB
Játékvár Óvodájában 2018. január 1-től 2018. február 28-ig az óvodapedagógusok összesen 33
nap táppénzen voltak, valamint a többi kolléganő még 50 napot. Összesen a 39 fős személyi
állományból az eltelt 2 hónap alatt, a betöltetlen helyettesítő álláshelyeken túl 83 nap
betegszabadság is növelte a kolléganők terheit.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a előírja, hogy „az óvodai nevelés a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly
módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus
foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel”
A napi 12 órás nyitva tartás mellett az óvodapedagógusok kötelező óraszámát figyelembe véve az
átfedési időt sem tudjuk évek óta biztosítani.
A jelenlegi 26 fő engedélyezett pedagógus létszámból 5 pedagógus GYES-en van, helyüket
helyettesítő pedagógussal próbáljuk megoldani. (A helyettesítő álláshelyeket törvény szerint nem
kell meghirdetni, csak pénzügyi ellenjegyzés szükséges.)
2018. szeptemberétől az intézményegység-vezetőnk felmentési idejét tölti, mivel 2019. január 1től kérelmezi nyugdíjba vonulását.
2019-ben egyik igazgatóhelyettes kolléganő és egyik tagóvoda-vezető is nyugdíjba vonul. Így 3
magasabb vezetői állás is megüresedik. A vezető, magasabb vezetői megbízás meghirdetése a
jogszabályi előírásokat betartva egy hosszabb folyamat, vagyis 2-3 hónapos előkészületet
igényel. Itt szeretném megjegyezni azt is, hogy vezető, magasabb vezető beosztás csak a
jogszabály által meghatározott végzettség esetén tölthető be, mellyel sajnos nem rendelkeznek a
kolléganők. A végzettség megszerzése 2 év egyetemi végzettséget igényel, melyet egy kolléganő
sem szándékozik vállalni.
Összegezvén:
A korábbi évek súlyos óvodapedagógus hiányát, a folyamatos fluktuációt, tetőzni fogja a
vezetői megbízást betöltők hiánya is. ( A korábban beadott kérelmemre visszautalva,
miszerint az egyre növekvő gyermeklétszám miatt kérvényeztem a 11. csoport megnyitását,
újra felhívnám a figyelmüket arra, hogy az óvodai nevelésben való részvétel minden adott

év augusztus 31.-én 3. életévét betöltött gyermeknek 2015. év óta kötelező. Az egyre
csökkenő pedagógus és vezetői létszám, valamint az egyre növekvő gyermeklétszám mellett
kérdésessé válik a kötelező óvodai nevelés szakszerű, törvényes ellátása.)
2018. szeptemberétől szerencsére jelentkeztek óvodapedagógusok, akiket nagy örömmel fogadna
intézményünk. Egyik jelentkező a vecsési óvoda vezetőhelyettese, családi okok miatt költözne
Nemesmedvesre (szentgotthárdi származású óvodapedagógus). A kolléganőnek minden
végzettsége megvan ahhoz, hogy vezetői beosztást betölthessen intézményünkben. Jelenlegi
munkahelyén azonban le kell mondania ahhoz, hogy intézményünk alkalmazhassa, kezdetben
helyettesítő álláshelyen.
Vezető megbízású óvodapedagógusra azért is nagy szükségünk lenne, mivel a pedagógus
életpálya bevezetésekor a jogszabály előírta, hogy a gyakornokok ( 2 évig) csak mentor
segítségével láthatják el a feladataikat, ezt a kinevezésükben rögzíteni kell. Mentori feladatokat
csak vezetői megbízással rendelkező óvodapedagógus kaphat. Mivel a vezetői létszám is
folyamatosan csökkeni fog kérdésessé válik a gyakornok mentorálása is.
A mellékletben látható, hogy a mentori feladatok hány órát vesznek igénybe, melyért szintén nem
jár díjazás!!!
A 23/2018. számú Képviselő-testületi határozattal Önök úgy döntöttek, hogy az év közben
megüresedő álláshelyek betöltésének kérdését a munkáltatónak a testület elé kell terjeszteni.
Intézményünket felkereső óvodapedagógus kolléganő tapasztalatára, vezetői képzettségére égető
szükség lenne. A kolléganő addig nem adja fel biztos állását, míg intézményünk ígéretet arra nem
ad, hogy határozatlan idejű kinevezést kap.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, Polgármester Urat engedélyezzék, hogy a megüresedő
álláshelyet meghirdethessem.
Szentgotthárd, 2018. március 12.
Varjuné Molnár Katalin
igazgató

Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti
kérelem.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel
fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.
2018. március 14-én a SZEOB Tótágas Bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelője kérte
munkaviszonyának megszüntetését, lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról – külföldi
munkavállalás miatt.
A gyermekek folyamatos ellátása/gondozása miatt sürgősen be kell tölteni az álláshelyet. Az
intézmény belső átszervezéssel ezt nem tudja megoldani. A bölcsődei kisgyermeknevelő
álláshely hirdetése jogszabály alapján nem kötelező, így amennyiben találna az intézmény
megfelelő szakembert és a Testület , illetve a fenntartó is hozzájárul a megüresedő álláshely
betölthető lenne.
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében a 2018.
március 31. időponttal megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és nem javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde 2018. március 31.
időponttal megüresedő álláshelyét betöltse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Tárgy: 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 2017. december 13-án
tartott Képviselő-testületi ülésén a 268/2017. számú határozatával hagyta jóvá.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő főállásban foglalkoztatott belső ellenőre
jelenleg tartósan távol van, távolléte tovább hosszabbodik információink szerint. Ugyanekkor
belső átszervezés miatt az eddig őt helyettesítő köztisztviselő egy januárban távozását bejelentő
megüresedett álláshelyre határozatlan időre szóló jogviszonyba lett áthelyezve így a belső
ellenőri feladat ellátására ismét megoldást kellett keresni.
A belső ellenőrzési feladatok ellátására - ideiglenes kapacitás kiegészítése miatt - a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzat Hivatal, mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás munkaszervezete 2018. március 01. – 2018. december 31. időtartamra külső
szolgáltatóval kötött megbízási szerződést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 16.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján. Megbízási szerződéssel a feladatokat Kern Henrietta látja el, aki
korábban szintén a belső ellenőr tartós távolléte miatt főállásban már helyettesítette őt.
Mivel az ellenőri kapacitás a főállású belső ellenőr távolléte miatt csökkent, szükséges a
Képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési tervet módosítani. A módosításra a Bkr. 31.§
(5) bekezdése valamint a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve ad lehetőséget.
Fenti okokból kifolyólag így 2018-ban a tervezett 9 ellenőrzésből 4 Szentgotthárdot érintő
ellenőrzés nem kerül lefolytatásra, de azok aktualitására és szükségességére figyelemmel a
következő évben újra betervezhetők lesznek, 1 ellenőrzés pedig az ellenőrzött szerv tekintetében
kerül módosításra.
Az elmaradó ellenőrzések:
1. Felügyeleti ellenőrzés (Család- és Gyermekjóléti Központ)
2. A SZET Kft. gazdálkodásának vizsgálata
3. Állami támogatás igényléséhez szükséges nyilvántartások ellenőrzésre – kimutatások a
bölcsődébe járó gyermekekről (SZEOB Tótágas Bölcsőde)

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának vizsgálata
(PKKE, TDM)
Lefolytatásra kerülő ellenőrzések:
1. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése (Szentgotthárd Város Önkormányzata)
2. Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata (Szentgotthárd Város
Önkormányzata)
3. Humán erőforrás gazdálkodás szabályozása – engedélyezett létszám, végzettségek,
juttatások (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - SZEOB)
4. Utóellenőrzés a 2017. évi ellenőrzésekből
A Bkr. 31.§ (2) bekezdése szerint az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben
(1.sz. melléklet) és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon (3.sz. melléklet), valamint
a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon (2.sz. melléklet) kell alapulnia.
A Képviselő-testület által elfogadandó módosított belső ellenőrzési terv a Szentgotthárdot
érintő vizsgálatokat tartalmazza (4. számú melléklet).
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete
szerint.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kern Henrietta – mb. belső ellenőr
Határidő: folyamatos
Szentgotthárd, 2018. március 12.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2015 – 2018.
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok
 munkahelyteremtés elősegítése [befektetés ösztönzés: ipari területek biztosítása,
üzemcsarnokok építése, inkubátorház létrehozása révén]
 turizmus fejlesztése és ösztönzése [Alpokalja Idegenforgalmi Központ kialakítása,
sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése,
meghonosítása]
 a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése
 a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok, mozi
színház, koncertek, kiállítási terek]
 vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése]
 szellemi tőke letelepedésének támogatása
 lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása
 lakások építése a volt határőrlaktanyák átalakításával, egyéb önkormányzati épületek
átalakításával
 az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása
 városi mobilitás, közösségi közlekedés javítása, fejlesztése; járdák, úthálózat
felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források igénybe
vételével]
 infrastruktúra fejlesztése [elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztése]
 kereskedelem/vendéglátás [termelői piac felfuttatása; további kereskedelmi egységek
kialakítása;
helyi
termékekkel
való
kereskedés
feltételinek
javítása;
szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi-, és vendéglátó
vállalkozásokkal]
 szolgáltatási szektor fejlesztése [szolgáltató és kereskedőház kialakítása]
 a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedésének elősegítése
 az egészségügy ellátási színvonalának fenntartása, elsődlegesen az ellátások
költséghatékony módon való megszervezésével
 a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és
szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése;
sportturizmus fejlesztése [sportcsarnok, műfüves/atlétikai pálya kialakítása]
a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása
 környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés




együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel kölcsönös előnyök alapján
térségi együttműködés erősítése

A belső ellenőrzés stratégiai céljai
Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési
hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni:
 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan
betartása.
 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni
azok megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.
 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.
 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi
javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és
eredményes végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának
elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a
racionális feladatellátás szorgalmazása.
 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy
elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.
 Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.
 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.
 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében.
 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, a
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.
 Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.
 A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.
A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek
belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a
szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban

mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok
aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.
Ezen elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol,
miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel
segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz
gyakorlat megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden évben
felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani.
Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi
előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője
köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló
benyújtásával párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden
évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és
a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató
folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a
közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra
kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások
tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami
befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges
jellemzője van:
 a bekövetkezésének valószínűsége,
 a bekövetkezés hatása.
Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:
 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;
 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;
 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések,
az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok;
 szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és
megszervezésének korlátai];





személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];
kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];
belső szabályozás komplexitása

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai
gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai
követelményeket. A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a
folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.
A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység
minőségének javítása érdekében.
A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az
önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a
működésüket.
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb
szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.
A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:
 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;
 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.
A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett
ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba
hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, és külön
jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.
Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású
belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma
(SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg
nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. évben a fentiekben
említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel
dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén
rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés,
vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.

A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjárműhasználat költségeinek megtérítésére.
Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt,
tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális
témákat].

2. számú melléklet
2018. évi belső ellenőrzési terv
Módosított
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2018. 03. 01 – 2018. 12. 31.)
Naptári napok száma:
szombat, vasárnap
fizetett ünnepek

306 nap
88 nap
10 nap

Munkanapok száma:
betegség, egyéb
továbbképzés, beszámolók
stratégiai ellenőrzési terv 2019-2022.
2019. évi éves ellenőrzési terv
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata

208 nap
10 nap
20 nap
26 nap
15 nap
20 nap

Revizori napok száma:

117 nap

Revizori létszám: 1 fő

1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)
Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 117 nap = 117 revizori nap
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

117 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (15 %):

-18 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

99 nap

3. számú melléklet
Kockázatelemzés kritérium mátrix
Módosított
Kockázatelemzés
Ellenőrizendő
folyamatok

Célra
gyakorolt
hatása
[magas(5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Bekövetkezésének
valószínűsége
[magas (5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Pont

1. Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése (Szentgotthárd
Város Önkormányzata)

5

3

15

4

3

12

4

3

12

3

3

9

2. Nem kötelező
önkormányzati feladatok
ellátásának vizsgálata
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)
3. Humán erőforrás
gazdálkodás szabályozása
(engedélyezett létszám,
végzettségek, juttatások)
(Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás
Intézménye - SZEOB)
4. Utóellenőrzés a
2017. évi ellenőrzésekből
(Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás
települései)

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2018.
MÓDOSÍTOTT

Sorszám

Ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Közbeszerzési
eljárások
ellenőrzése 2017.
évre

Célja: a közbeszerzésekre
vonatkozó előírások teljes
körűen betartásra
kerüljenek, megfelelő
kontrollfolyamatok
működjenek, az
ellenőrzések által feltárt
hiányosságok
megszüntetése
Ellenőrizendő időszak:
2017. év
Módszere: a konkrét
ellenőrzési programban
meghatározott

rendszerellenőrzés

2018. év
12 nap
II. negyedév

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Nem kötelező
önkormányzati
feladatok
ellátásának
vizsgálata

Célja: annak megállapítása,
hogy a feladatok ellátása
hatékony-e
Ellenőrizendő időszak:
2017. év
Módszere: a konkrét

● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelmen
kívül hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem
pontos teljesítése
● a beszerzések,
beruházások nem
szabályszerű bonyolítása
● a források
gazdaságtalan,
szabálytalan
felhasználása
● vonatkozó
jogszabályok
előírásainak be nem
tartása
● a jóváhagyott
előirányzatoktól való

teljesítmény
ellenőrzés

2018. év II.
negyedév

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

15 nap

3.

4.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
Intézménye SZEOB

Humán erőforrás
gazdálkodás
szabályozása
(engedélyezett
létszám,
végzettségek,
juttatások)

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
települései

Utóellenőrzés a
2017. évi
ellenőrzésekből

ellenőrzési programban
meghatározott
Célja: az engedélyezett
létszám ellenőrzése
Ellenőrizendő
időszak:2016-2017.év
Módszere: a konkrét
ellenőrzési programban
meghatározott
Célja: 2017. évben
lefolytatott ellenőrzések
megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak:
2017. év
Módszere: a konkrét
ellenőrzési programban
meghatározott

eltérés
● vonatkozó
szabályszerűségi
jogszabályok/belső
ellenőrzés
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● humán erőforrás nem
megfelelő kihasználtsága

2018. év
IV.
negyedév

20 nap

● az ellenőrzések során
feltárt hiányosságok,
javaslatok az idő
folyamán nem valósultak
meg

2018. év
IV.
negyedév

20 nap

szabályszerűségi
ellenőrzés

Szentgotthárd, 2018. március 12.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Kern Henrietta
mb. belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes önkormányzati feladatokat civil szervezetekkel
kívánunk megoldani, velük kötünk szerződést. .A 2018. 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. Több mint tíz éve ezt a gyakorlatot követjük, azóta az eredmények többnyire
igazolják, hogy az elképzelés jó volt, a városrészeken lényegesen nagyobb a rend a
közterületeken, többször kaszáltak, a civil szervezetek pedig némi bevételhez jutottak.
Tavaly a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 190.000 Ft-ot, 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.
2018. évben
- a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálása, az elszórt szeméthulladék
évi egy alkalommal történő összegyűjtése 190.000 Ft-ot
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálása 40.000 Ft- ot
-a Máriaujfaluért Egyesület kaszálása, takarítása, hulladék összegyűjtése 167.000 Ft-ot
-a Farkasfa Jövőjéért Egyesület kaszálása 80.000 Ft.-ot
- a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálása 105.000 Ft-ot
- a Horgász Egyesület Rábafüzesen kaszálása 6.000 Ft-ot igényelne.
A tavalyi igényekhez képest változás, hogy az idén a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és
Lelkesek Egyesület a zsidai sportpálya kaszálását már nem vállalja fel.
Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 588.000 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.
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A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében.
Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
A Képviselőtestület 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.
3.) A településről kivezető utak menti szemétmennyiséget látva az elmúlt években többször
is kerestünk szentgotthárdi civil szervezeteket hogy segítsenek a szemét összeszedésében –
eddig egyedül az Őr - Nyék alapítvány vállalta fel a Szentgotthárdról Apátistvánfalva felé
vezető út mentén a gyűjtést és végezte ezt tavaly egész évben.
A tavalyihoz hasonlóan az idén is megkeresett bennünket az Őr-Nyék Hagyományőrző
Alapítvány, hogy most is összegyűjtené a hulladékot az Apátistvánfalva felé vezető út
mentén. Az Alapítvány tavaly 50.000 Ft támogatást kapott.
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 2017. évi beszámolójukat.
Hatásvizsgálat
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 ezáltal 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 2018. 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.
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A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás illetve
ha az Egyesület 2017. 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. - Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,
1.1.4. - Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért
Egyesülettel 80.000 Ft. összegben,
1.1.5. - Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 105.000 Ft összegben.
1.2.) A támogatások fedezete a 2018. 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 2018. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése
kapcsán
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- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt folyékony
hulladék 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:2018. április 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős:

Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2018. március 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Lőrincz Miklós ( 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 3. ) pedagógus a mellékelt kérelemmel
fordul a T. Testülethez. ( 1. sz. Melléklet)
A kérelmet a költségvetés során már megismerte a Testület a 3/2018. sz. hat. 4/f pontjában
akkor 0 Ft támogatásról döntött, de szóban elhangzottak alapján amennyiben további
információt sikerül a kérelmezőtől beszerezni, úgy ismét a Testület elé kerülhet a kérelem,
jelen előterjesztést ez indokolja.
Fent nevezett személy V. gyermekeknek szóló verseskötetének kiadására készül.
Mivel a könyv kiadásainak finanszírozása meghaladja anyagi lehetőségeit, ezért kér
támogatást a T. Testülettől. A könyv grafikai munkáinak elkészítése 350.-e/Ft-ba kerülne.
Ebből önrészként 200.-e/Ft került kifizetésre( igazoló szelvény) és még 150.-e/Ft összeg
hiányzik . Ennek az összegnek a finanszírozásához kér támogatást, min. 50.-e/Ft támogatási
összegben.
Amennyiben a T. Testület támogatását élvezné, és még sikerül további támogatókat találni,
úgy Gyermeknapra megjelenhetne a legújabb helyi verseskötet a Tóth és Társa Kiadó
gondozásában, ami bármely könyvesboltban kapható majd.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Egy szentgotthárdi pedagógus gyermekeknek írt verseskötetéhez támogatást az indokolhat,
hogy fontosnak tartjuk egy szentgotthárdi könyv megjelentetését; esetleg fontosnak tartjuk
egy pedagógus irodalmi munkásságának a segítését; fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekek
számára ma is legyenek kézbe adható irodalmi alkotások.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésében
kell biztosítania – külön erre nem terveztünk támogatást..
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem relevéns
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell
követelnünk tőle.
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 számára jelent feladatot, de külön erőforrást nem igényel.
Kérem a T. testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lőrinc Miklós ( 9970
Szentgotthárd, Hunyadi út 3. )
kérelmét támogatja és az V. verseskötetének
megjelentetéséhez 50.-e/Ft támogatást biztosít a ………………………..terhére.
Határidő:azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lőrinc Miklós ( 9970
Szentgotthárd, Hunyadi út 3. ) kérelmét NEM támogatja pénzügyi fedezet hiányában.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető
Szentgotthárd, 2018 . március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. Melléklet
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Lőrincz Miklós
Szentgotthárd
Hunyadi út 3/A
Tárgy: Kérelem
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Huszár Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő- testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Lőrincz Miklós vagyok, Szentgotthárdon lakom, 38 éve tanítom a szentgotthárdi
kisgyermekeket. A tanításuk mellett szívesen foglalkozom nekik szóló versek írásával is.
Eddig 4 kötetem jelent meg. Az első 1997-ben Torta termett szülinapra címmel, a
második 2003 -ban, Bolhahancúr címmel, a harmadik 2011-ben Békavári-ovi címmel, a
negyedik 2015-ben Százlábú címmel. A kötetetek 1000 példányszámban jelentek meg.
A legutóbbi kötetem megjelenése óta megszületett újabb 30 vers, melyeket
megjelentetésre előkészítettem.
A könyvet a Tóth Könyvkiadó adná ki és gondozná. A verseskönyvem kb 1000
példányban jelenne meg Kaptárkincstár címmel.
Ahhoz, hogy a kisgyermekes korosztálynak még nagyobb örömet okozzon egy ilyen kis
könyv, azt illusztrálni is szükséges. Balaskóné Szkladányi Annamária elkészítette az
illusztrációkat hozzá – de ennek összes költségét 350.- e /Ft, melyet nem tudok saját
erőből előteremteni, ezért szeretném a T. Önkormányzat segítségét kérni.
A kötetemet tanévkezdésre szeretném megjelentetni. A könyvek a könyvesboltokban –
így természetesen Szentgotthárdon is megvásárolhatók lesznek.
Kérem, hogy gondoljanak erre a korosztályra is és segítsenek örömet szerezni egy Nekik
szóló verseskötet világra segítésével.
Szentgotthárd, 2018. február

Tisztelettel:
Lőrincz Miklós
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Tárgy: Hungarikum Szövetség
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hungarikum Szövetség (rövidített neve HUSZ) 2011. áprilisában jött létre. Ez a szervezet
tagokból és együttműködő partnerekből áll.
A szövetség tagjai illetve a Szövetség által elismert hungarikumaik az 1. számú mellékletben
olvashatók.
Szentgotthárd Város Önkormányzatát együttműködő partnernek kérték fel. Az együttműködő
partnerég céljait tekintve a következőkből áll:
Társadalmi szerepvállalás kiemelt programokban, projektekben, megjelenéseknél.
Együttműködés a Hungarikum Szövetség céljai megvalósításában, törekedve a kölcsönös
előnyök biztosítására, a közvélemény „Érték a mérték” alapú szemléletformálásának
segítésére.
A HUSZ Partner támogatást nyújt a HUSZ működéséhez, konkrét programjai, projektjei,
kampányai, kommunikációja megvalósításához.
A HUSZ és tagjai, stratégiai partnerei, partnerei - az organikus kapcsolódások mentén elősegítik a HUSZ Partner értékteremtő tevékenységét.
Közös rendezvények, projektek, kampányok, kiadványok szervezésével segítik elő a szakma
A HUSZ partnereinek sora a következő:
Hungarikum Szövetség HUSZ Partnerek:
Corvinus Egyetem, ExperiDance Production, Fröccsbusz Kft., Országos Takarék Szövetség
OTSZ, Magyar Könyvelők Országos Szövetsége MKOE, Násztor Merített Papír Kft. Szeged
Neopolitis, Várkonyi József, Police Borlovagrend, Szabadalmi Ügyvivők Egyesülete
Budavári Szent György Hotel, Szövetség a Kiválóságokért Közhasznú Egyesület, Tarpa
Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, Újpest Önkormányzata, TakarékBank, Püski
Sándor Grafikusművész, Páty Nagyközség Önkormányzata, Hévízi Gyógyfürdő Zrt., Sápi
Fruit Wines Kft.
Tárgyalás alatt:
Magyar Posta Zrt, Esztergom Város Önkormányzata, Panyolai Pálinka, Szent-Györgyi Albert
C-vitamin, Szent István Egyetem, Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város
Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Helyi értékek feltárásával, megyei értéktárba helyi értékeink felvetetésével eddig is
foglalkoztunk több – kevesebb sikerrel. Ez a Szövetség Magyarország különleges értékeivel
foglalkozik, partnerségünkkel valamilyen módon ezt a nemes tevékenységet segítenénk. A
felkérés egyszer már tavaly év végén megérkezett, de akkor ezt nem hoztuk a testület elé,
hiszen abban konkrét összeg befizetése is szerepelt feltételként. Az eltelt időszakban azonban
továbbra is érkeztek jelzések, hogy Szentgotthárd vállalja fel a partnerséget még abban a
formában is, hogy konkrét anyagi támogatást mégsem ad, de a partnerek között ott lesz, a
partnerek nemcsak konkrét összegek megfizetésével, hanem egyéb módon is teljesíthetik
feladataikat.
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A Partnerségi megállapodás tervezete a 2. számú mellékletben olvasható, melynek pontjaival
egyet is értünk viszont költségvetési forrásból a 750 ezer Ft-os támogatás nem áll
rendelkezésre, így költségvetésünk jelen helyzetében nem is tudunk anyagi támogatást
biztosítani.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal., hogy
Szentgotthátrd Várod Önkormányzata a Hungarikum Szövetséggel partnerségi kapcsolatot
alakítson ki. A Képviselő – testület egyetért az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti keret
megállapodásban foglaltakkal azzal a kitétellel, hogy a partnerség keretében Szentgotthárd
város önkormányzata költségvetési helyzetére tekintettel anyagi támogatást nem tud nyújtani.
A Képviselő – testület Huszár Gábort olyan tartalmú megállapodás aláírására hatalmazza fel,
amelyben Szentgotthárd Város Önkormányzatának támogatási összeg befizetési
kötelezettsége nem szerepel, vagy azt nem költségvetési forrásból tudja előteremteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Hungarikum Szövetség (HUSZ) alapító tagjai
Hungarikum Szövetség alapító tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Béres Gyógyszergyár Zrt.
Dr. Béres József

A Béres csepp és a Tokaji bor képviseletében

Bonafarm Rt., Csányi Attila, Éder Tamás
képviseletében

A

Budapesti Operettszínház,
képviseletében
Kerényi Miklós Gábor

A

Pick

Téliszalámi

magyar

operett

és

a
és

Herz

Szalámi

operett-játszás

Magyar Kodály Társaság, Dr.Ittzés Mihály A Kodály koncepció és örökség képviseletében
Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei A magyar kórusművészet és népzene,
Együttesek Szövetsége – KÓTA
a táncház-mozgalom képviseletében
Dr.Mindszenty Zsuzsánna
Mathiász Gábor, HUSZ alapitó
alelnök

A Mathiász János Hungarikum Életmű Program
képviseletében

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző A Pető módszer és örökség képviseletében
és Nevelőintézete, Makk Ádám Balázs,
a HUSZ elnökség tagja
Neumann János Számítógéptud. Társaság
Dr. Alföldi István HUSZ alelnök

A Neumann János örökség képviseletében

Tokaj Kereskedőház Rt.
Goreczky Gergely

A Tokaji Aszú és tokaji bor képviseletében

Törley Pezsgőpincészet Kft.
A Törley Pezsgő képviseletében
Kovács György, Lőrik Tamás, Bálo Zoltán

Szakértői alapító tagok, szervezetek: Tevékenységük:
Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány A Kárpát-medence értékei képviseletében
Molnár Béla
Maszk és Ecset Alapítvány, Kárpáti Tamás
Értékteremtők

A Hungarikon Kiemelkedő Magyar
Gyűjtemény képviseletében

Prémium Hungaricum Egyesület
előállító Kádár Imre

A magyar prémium minőségű élelmiszereket
kisvállalkozások képviseletében

Birinyi József

A Hungarikum Szövetség elnöke
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Joó Lajos

A HUSZ elnökség tagja

Zettisch Nándor

A HUSZ Felügyelő Bizottság elnöke

A HUSZ 2013-ban felvett új tagjai:
Hungarikum Szövetség tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Kürt Zrt.
Dr. Kürti Sándor

Az adatmentés, a világhírű Kürt technológia
képviseletében

Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete MEOE
Korózs András elnök

A puli és a komondor magyar kutyafajták
képviseletében

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
porcelaintermékek
Bachar Najari

képviseletében

Papp László ifj.

Papp László ökölvívó életműve képviseletében

Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség
Székely Tibor elnök

Semmelweis Egyetem
Dr. Bánhidy Ferenc Prof. Rektor-Helyettes
HUSZ alelnök

A Zsolnay épületkerámia, eozin és

A Magyar Huszárság képviseletében

Semmelweis Ignác életműve képviseletében

A HUSZ 2015-ben felvett új tagjai:
Hungarikum Szövetség tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Polgár Judit

Magyar sakkozó , világbajnok nagymester

Pajor Kálmán

Halasi csipke közalapítvány képviseletében

A HUSZ 2016-ban felvett új tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik
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Omega Együttes életműve
100 tagú Cigányzenekar
képviseletében Beke Farkas Nándor
Aranyponty Zrt.
Magyar Gulyás és Gasztro Turisztikai
Egyesület

Alfától az Omegáig zenével a hitért civil társaság
Magyarország cigányzene tradiciója
A Magyar Halászlé képviseletében
A Gulyás receptúra képveleletében
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2. számú melléklet
KERET-MEGÁLLAPODÁS
HUSZ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ
Amely létrejött a
Hungarikum Szövetség, (nyilvántartási szám: Pk.60540/2011/3, adószám: 18278419-1-43,
bankszámlaszám: 11500092-11068185, Magyar Takarékbank, székhely:1031 Budapest,
Ádámföldi utca 9., képviselő: Birinyi József elnök, továbbiakban HUSZ, , kapcsolattartó,
név, elérhetőségek (amennyiben eltér a képviselőtől))
valamint a
Név: (cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: , adószám: ,bankszámlaszám: székhely:,
képviselő: , kapcsolattartó, név, elérhetőségek (amennyiben eltér a képviselőtől):
,továbbiakban HUSZ PARTNER)
mint Felek között az alábbiak szerint:
PREAMBULUM (A MEGÁLLAPODÓ FELEK BEMUTATÁSA)
A Hungarikum Szövetség “közfelkiáltásos“ hungarikum tagjai, szakértői a „magyar érték,
világ lépték” ország- és nemzetmárka alkotó, fejlesztő, örökség-gondozó letéteményesek.
A Hungarikum Szövetség célja a kiemelt magyar értékek, hungarikumok hazai és nemzetközi
népszerűsítése, márkaépítése, az érték alapú, az egyetemes emberi kultúrát is gazdagító
nemzeti közös többszörös erősítése, segítése, támogatása. (Részletesen lásd jelen
megállapodás 1. sz. mellékletében, a HUSZ Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseit.)
A Hungarikum Szövetség (HUSZ) nyitott, érték alapú, politikamentes szervezet,
együttműködik minden olyan gazdasági, közigazgatási, civil szervezettel, szakmai
képviselettel, intézménnyel, szövetséggel, kamarával, vállalkozással, önkormányzattal,
természetes személlyel, aki/amely az értékteremtést, az értékek elismertségét, ismertségét, a
HUSZ céljait elfogadja, segíti, szolgálja.
A HUSZ előzetes tárgyalások, egyeztetések alapján felkéri - mint magyar értékteremtőt,
értéktámogatót - a……-t, hogy a HUSZ PARTNERE legyen.
A felkért partner elfogadja a partneri együttműködést.
A Felek ezennel kinyilvánítják együttműködési szándékukat.
A felkért HUSZ PARTNER működési tevékenysége, társadalmi szerepvállalása (rövid
összefoglalás):
Tevékenységi köre:
Társadalmi szerepvállalás. (kiemelt programok, projektek, megjelenések, eredmények,
értékek…):
I.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI
A Hungarikum Szövetség és a HUSZ PARTNERE együttműködnek a Hungarikum Szövetség
céljai megvalósításában, törekedve a kölcsönös előnyöket biztosítására.
HUSZ PARTNER támogatást nyújt a HUSZ működéséhez, konkrét programjai, projektjei,
kampányai, kommunikációja megvalósításához.
A HUSZ és tagjai, stratégiai partnerei, partnerei - az organikus kapcsolódások mentén elősegítik a HUSZ PARTNER értékteremtő tevékenységét.
Közös rendezvények, projektek, kampányok, kiadványok szervezésével segítik elő a
szakma és közvélemény „Érték a mérték” alapú szemléletformálását, tájékoztatását.
Jelen keret-megállapodás a partnerség legfontosabb elveit és szándékait, témaköreit,
valamint a megállapodás megkötésekor egyeztetett konkrét programokat rögzíti.
A keret-megállapodás alapján a később indítandó projekteket, támogatásokat közösen
ellenjegyzett nyilatkozatban rögzítik a felek. A programok teljesítését közösen aláírt teljesítési
igazolással zárják le. (A nyilatkozta és a teljesítési igazolás formulák a mellékletben
találhatók.)
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A HUSZ és a HUSZ PARTNER jelen megállapodásban rögzített egymást segítő
tevékenységét nem barter alapú, kölcsönösen ütköztetett elszámolással biztosítja, hanem
egymástól független támogatásként
II.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, TARTALMA
Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A Felek az együttműködést évente
egyszer (az év zárásakor, a következő év indításakor) közösen áttekintik és értékelik.
A HUSZ PARTNER együttműködésen belüli konkrét vállalásai:
II/1. Természetbeni támogatás, szolgáltatás (rendezvény, konferencia, kiállítás, kiadvány,
projekt, oktatási, kutatási program, konkrét termék, kivitelezés…):
II/2. Anyagi támogatás (Mecenatúra, szponzoráció, céltámogatás a HUSZ működéséhez
és/vagy konkrét projektekhez. A HUSZ tagokkal, partnerekkel való együttműködés
eredményeiből támogatás.):
II/3. Kommunikációs, egyéb támogatás, együttműködés. (Saját online, elektronikus,
print, közterület stb. felületeivel, vásárolt felületekkel, közös médiafelületekkel,
kommunikációs szolgáltatásokkal…):
III.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
III.1. A HUSZ PARTNER jogai
A HUSZ PARTNER a HUSZ célkitűzéseit szolgáló közös projektek, programok, kampányok
indítását, megvalósítását kezdeményezheti.
A HUSZ közgyűlés nyilvános napirendi pontjainál tanácskozási joggal rendelkezik, részt
vehet a Hungarikum Szövetség munkatervének kialakításában, lehetőség szerint az abban
foglalt közös programok, projektek megvalósításában, kommunikációjában, valamint azok
lezárását követő értékelésében.
A HUSZ számára célzott működési, rendezvényhez, projekthez, kiadványhoz konkrét
program kivitelezéshez támogatásáról rendelkezhet.
A HUSZ és partnerei által szervezett, és a HUSZ részvételével megvalósuló rendezvényeken
képviseltetheti magát.
A HUSZ szakmai testületébe, a Hungarikum Akadémia Szakmai Kollégiumába, a HUSZ
PARTNER tevékenységi körében, illetve a közös feladatokban, projektekben jártas
szakértőt delegálhat.
A jelen együttműködési megállapodásban általa kivitelezendő projektek megvalósításához
alvállalkozókat alkalmazhat. A HUSZ PARTNER az alvállalkozók tevékenységéért, az
általuk elvégzett feladatok kivitelezéséért felel. A feladatok ellátásának harmadik félre történő
átruházása nem veszélyeztetheti a feladatok szerződésben rögzített szinten való ellátását.
Saját márkaépítésében, a projektekben felhasználhatja a „Hungarikum Szövetség Partnere”
megjelölést, logót, imázs növelésre és a jelen együttműködés keretében megvalósuló
rendezvények, projektek felületein. (A HUSZ arculati kézikönyvében rögzített formában, a
HUSZ által jóváhagyott felületeken.)
III.2. A HUSZ PARTNER kötelezettségei
A …., mint HUSZ PARTNER, jelen szerződésben rögzített támogatói, együttműködői
vállalásait teljesíti.
A HUSZ költségvetéséhez, működéséhez, programjaihoz jelen szerződésben foglalt
feltételekkel hozzájárul.
A HUSZ-nak rendelkezésre bocsájtja arculati elemeit, egyeztetett feltételekkel történő
felhasználásra.
A jelen együttműködési megállapodásban foglalt támogatásokkal, programokkal,
szolgáltatásokkal, és minden rendelkezésre álló lehetőséggel népszerűsíti, a HUSZ
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eredményeit, a hungarikumok értékeit, erősíti az „Érték a mérték” alapú ország- és
nemzetmárka építést.
III.3. A HUSZ jogai
A HUSZ alapszabálya és SZMSZ-e alapján, célkitűzései megvalósítása érdekében
programokat, projekteket kezdeményez, valósít meg, amelyeket a tagdíjakból,
támogatásokból, egyéb bevételekből finanszíroz. A HUSZ az anyagi támogatás maximum
20%-t fordíthatja működésére. (Kivétel a kifejezetten működésre befolyó céltámogatás.)
A HUSZ megfogalmazza, védi a Szövetség, a hungarikum alkotók, örökösök jogait, érdekeit,
a minőségi programok, projektek, megjelenések kritériumait.
A HUSZ rendelkezik a HUSZ partneri státusz elfogadásáról, feltételeinek kialakításáról,
megszüntetéséről, a HUSZ PARTNER logó felirat használatáról.
III.4. A HUSZ kötelezettségei
A HUSZ és partnere a gazdasági év tervezési fázisában egyezteti, összehangolja a HUSZ
Partnerrel a következő éves munkatervét, a konkrét együttműködést.
A HUSZ köteles a közhasznúsági feltételek szerint tevékenységéről, gazdálkodásáról jelentést
készíteni, és arról beszámolni. A HUSZ a partner által biztosított működési támogatások
felhasználásáról évente, a közhasznúsági jelentéssel együtt, a közös projektekről,
rendezvényekről a teljesítést követően írásban beszámol a partnernek.
A Hungarikum Szövetség a HUSZ PARTNER által támogatott rendezvényén, nyomtatott és
elektronikus kiadványában, valamint honlapján, Facebook oldalán feltünteti „HUSZ
PARTNER” nevét, logóját, népszerűsíti a partnerség keretében kivitelezésre kerülő
projekteket.
A HUSZ köteles a projektek dokumentumait megőrizni, rendszerezni és állagukat megóvni 5
évig.
IV.
A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE
II/1. Természetbeni támogatás, szolgáltatás (rendezvény, kiadvány, konferencia, kiállítás,
oktatási, kutatási projekt, konkrét termék, kivitelezés…):
A … mint HUSZ Partner a HUSZ-t természetbeni juttatásokkal támogatja. A természetbeni
juttatás teljesítését mindkét fél teljesítési igazoláson ismeri el.
II/2. Anyagi támogatás (Mecenatúra, szponzoráció, céltámogatás a HUSZ működéséhez
és/vagy konkrét projektekhez. A HUSZ tagokkal, partnerekkel való együttműködés
eredményeiből 10% támogatás.):
A Hungarikum Szövetség számára jelen szerződésben biztosított 750.000.Ft (azaz hétszárötven ezer Ft) támogatás összegét ez évben (2017) az együttműködési
megállapodás megkötését követően (egy összegben vagy …ütemezésben) … napon belül a
… mint HUSZ PARTNER támogatásként átutalja a Hungarikum Szövetség Magyar
Takarékbanknál vezetett (11500092-11068185) számú számlájára.
II/3. Kommunikációs, egyéb támogatás, együttműködés. (Saját online, közösségi,
elektronikus, print, közterület stb. felületeivel, vásárolt felületekkel, közös médiafelületekkel,
kommunikációs szolgáltatásokkal…):
V.
A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE
A megállapodás megszűnik, ha a felek arról egybehangzóan döntnek.
A megállapodást bármely fél 60 napos felmondási határidővel, írásos bejelentés, indoklás
alapján felmondhatja.
A megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben jelen megállapodásban foglaltak
teljesítésére nem kerül sor, vagy valamelyik fél súlyosan megszegi a megállapodást.
VI. TITOKTARTÁSI ÉS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
A megállapodó felek a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt (üzleti titkot, banktitkot, üzleti ismeretet, illetve pénzügyi gazdasági adatot)
kötelesek titkosan kezelni, ilyen információt bármely harmadik személy részére csak a másik
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fél kifejezett írásos hozzájárulásával jogosultak kiadni. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a
jogszabály alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségekre.
A feleket a fenti titoktartási kötelezettség a megállapodás teljesítését követő 5 éven keresztül
terheli. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés bármilyen okból bekövetkező
megszűnését követően érvényben marad 5 évig.
A titokvédelem nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra, amelyeket a titok
jogosultja nyilvánosságra hozott, vagy nem e megállapodás megsértésével kerültek
nyilvánosságra.
A megállapodó felek a titoktartás tekintetében kötelezik alkalmazottaikat, alvállalkozóikat,
megbízottaikat, és más közreműködőiket.
A megállapodó felek az üzleti titok megsértéséből eredő, a titoksértés következtében a másik
felet érintő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt teljes mértékben kötelesek megtéríteni.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A HUSZ tagok és a HUSZ Partnerek egymást kölcsönösen segítő rendszerének kiépítése,
működtetése, támogatások eljuttatása kizárólagosan a Hungarikum Szövetségen keresztül, a
HUSZ Partnerségért felelős alelnöke, vagy elnöke irányításával valósulhat meg.
Felek egyezően rögzítik, hogy jelen megállapodás teljesítése érdekében őket együttműködési
kötelezettség terheli.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2017.

Hungarikum Szövetség (HUSZ)

HUSZ PARTNER
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Tárgy: Közbiztonság javítás Szentgotthárdon
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk az 1978/2017. (XII.19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm.
határozat) alapján A helyi közbiztonság javításának támogatása jogcímen támogatásban
részesült. A támogatás felhasználási határideje: 2018. június 30. A pályázat nélkül,
kormányhatározat alapján nyújtott támogatás Támogató Okirata szerint a
Belügyminisztérium, mint Támogató Szentgotthárd Város Önkormányzata részére a Korm.
határozat melléklete alapján 300 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az
önkormányzat a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a helyi közbiztonság javításának
érdekében támogatás nyújtására használhat fel..
A támogatás nyújtására irányuló szerződésben rögzíteni kell a feladatellátás megvalósításának
jelen okirattal összhangban álló szabályait is, így a támogatás nyújtására irányuló
szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételeket és kötelezettségeket is, amelyeket a
Kedvezményezett részére a Támogató okirat előír. Ezt az összeget a helyi polgárőrség
támogatására lehet felhasználni.
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) 3.§ (1) bekezdése értelmében a támogatás a polgárőr egyesület
alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a
közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen
közelében jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a Ptv. 3. § (2) bekezdés a)-j) pontjaiban
felsorolt, az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő
feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó működési
költségekre használható fel.8.
.
A támogatás felhasználásával kapcsolatban a területi polgárőr szövetséggel előzetesen
egyeztetni szükséges.
Az Önkormányzat a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018.
szeptember 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a területi polgárőr szövetség útján
a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, fényképes dokumentációval stb. a
támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
Szentgotthárdon
polgárőr egyesület aktívan működik, sok esetben segít nagyobb
rendezvényeknél a rend biztosításában, a közrend. a közlekedésbiztonság fenntartásában.
Említésre érdemes nagyobb feladatcsoportok:
- az iskolák környékén a közlekedés segítése
- a városban szervezett nagy rendezvények rendjének fenntartása
- a Szentgotthárd Éjszakai Csendjéért létrehozott rendszerben való részvétel.
Az elkövetkezendő időszakban a legnagyobb, nagy tömegeket megmozgató rendezvény a
Brenner János boldoggá avatásának szentgotthárdi része 2018. május 01-én, ahol mind
forgalomirányításban, mind a rend fenntartásában számítunk a polgárőrök jelenlétére.

Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közbiztonság javításának
támogatása címén kapott 300 000 Ft-ot támogatási szerződés alapján a szentgotthárdi
Polgárőrség rendelkezésére bocsátja. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződésben említendő, a Polgárőr
Egyesülettől elvárt feladatok: az oktatási – nevelési intézmények közelében a közlekedés
biztonségénK elősegítése; szentgotthárdi nagyobb számú résztvevőt vonzó rendezvények
rendjének biztosítása; Szentgotthárd éjszakai nyugalmának biztosítása érdekében szükséges
közterületi jelenlét. A támogatás felhasználás határideje: 2018. június 30. Elszámolás
önkormányzat felé: 2018. július 15.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. március 7.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Pályázati lehetőség a zsidó temető rekonstrukciójának
támogatására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL:
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató, az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes
ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt
kormányzati szándék megvalósítása céljából támogatási lehetőségre történő felhívást tett
közzé.
A felhívás célja:
támogatást nyújtani a magyarországi zsidó sírkertek, illetve zsidó sírhelyeket tartalmazó
temetőrészek vagy temetőn kívüli területek tulajdonosainak, fenntartóinak a temető
fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárításához és a síremlékek halaszthatatlan
állagmegóvását szolgáló felújításokhoz, továbbá az emlékezést szolgáló beruházásokhoz.
A támogatás formája és mértéke:
- vissza nem térítendő támogatás, saját forrás biztosítása nem kötelező,
- a támogatás intenzitása 100 %;
- az igényelhető támogatás maximum 20 millió Ft temetőnként, a támogatás 100 %os előleg formájában kerül biztosításra.
A kérelem benyújtására jogosult egyházi jogi személy, valamint a helyi önkormányzat,
amennyiben működő vagy lezárt zsidó temető, illetve korábban zsidó temetőként használt
terület tulajdonosa, illetve – a tulajdonos megbízása alapján vagy önként – gondoskodik a
temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, gondozásáról.
Egyéb feltételek:
- A támogatásból megvalósítandó tevékenységeket a vallási irányultság szerint illetékes
vallási szervezettel együttműködésben kell megvalósítani. Ez ügyben a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnökével, Siklósi Vilmos úrral vettük fel a kapcsolatot.
- A temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatnak vagy – szükség szerint –
a temető tulajdonosának, vagyonkezelőjének, bérlőjének használójának, etc. vállalnia
kell, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott
támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását. A vállalt kötelezettség
teljesítését a vallási irányultság szerint illetékes szervezet jogosult ellenőrizni.
Előnyben részesül az a Kérelmező, aki:
- a tevékenységeket közfoglalkoztatottak bevonásával valósítja meg,
- vállalja, hogy oktatási intézménnyel kötendő együttműködési megállapodás
keretében fogadó szervezetként közreműködik iskolai közösségi szolgálat
program kidolgozásában és megvalósításában, és/vagy
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védnökséget vállal a felújításra kerülő temető felett, illetve védnökséget szervez
helyi, országos, illetve nemzetközi civil szervezetek, vagy oktatási intézmények,
vagy hiteles közéleti szereplők, illetve kulturális és tudományos élet elismert
képviselőinek megnyerésével.
Az iskolai közösségi szolgálat program kidolgozásához már felvettük a kapcsolatot a
Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjével.
-

Támogatható tevékenységek:
- Kérelem előkészítéséhez: tervezési munkák, hatósági engedélyek beszerzése,
állapotfelmérés, terület megtisztítása állapotfelméréshez.
- Temető felújítása:
 temető bekerítése (meglévő kerítés és kapu felújítása); csapadékvíz elvezésének
biztosítása;
 a sírhelyek megközelíthetőségét biztosító tevékenységek: a terület megtisztítása
cserjéktől, bokroktól; belső közlekedő utak kialakítása, felújítása;
 a sírkövek és családi síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújítások
(ledőlt vagy megdőlt, keret nélküli, ép sírkövek/piramis/obeliszk statikai
helyreállítása; törött vagy sérült sírkő és/vagy keret összecsapolása, pótlása.
- A romos állapotban lévő temetői létesítmények elbontása vagy ezek felújítása, továbbá
a nagy rabbik sírja felett emelt sírházak felújítása.
- Kegyeleti park létrehozása, emlékjel létesítése vagy épületen emléktábla elhelyezése
olyan területen, amelyen korábban zsidó temető volt, de ennek látható nyomai már
nem lelhetők fel.
- Az iskolai közösségi szolgálat program.
A benyújtott kérelemnek – többek között - az alábbi dokumentumokat is tartalmaznia kell:
- helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy minimum 10 éven
keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temető
fenntartását, gondozását.
- Együttműködési szándéknyilatkozat iskolai közösség szolgálat program
megvalósítására – oktatási intézménytől
A kérelmet 2018. április 13-ig lehet benyújtani. A támogatott tevékenységek időtartama
2018. január 29. és 2018. október 31. közé eső időszak, vagyis a kérelmezőnek ez idő alatt
kell megvalósítania a rekonstrukciót, és ezen időszak alatt megvalósult tevékenységek
költségeit alátámasztó számlák számolhatók el.
A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL:
A szentgotthárdi Zsidó temető a Szent Erzsébet utca végénél helyezkedik el (hrsz: 919).
Területe kb. 2936 m2 és 130-140 sírhely található benne, utoljára az 1960-as évek elején
temettek ide. A temető fenntartásáról, évenkénti többszöri kaszálásáról az Önkormányzat
gondoskodik.
A nyugati kerítés szakasz és a kapu felújításra szorul. A sírhelyek közötti terület egyenetlen,
cserjékkel, bokrokkal benőtt, több helyen fák is felnőttek a sírkövek között.
A sírkövek többsége megdőlt, törött vagy hiányos.
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Megvalósítandó rekonstrukciós tevékenységek:
- meglévő kerítés és kapu felújítása;
- a sírhelyek megközelíthetőségét biztosító tevékenységek: a terület megtisztítása
cserjéktől, bokroktól; tereprendezés - a későbbi könnyebb kaszálhatóság miatt
- emlékezőhely kialakítása
- a sírkövek és családi síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló
felújítások: ledőlt vagy megdőlt, keret nélküli, ép sírkövek/piramis/obeliszk
statikai helyreállítása; törött vagy sérült sírkő és/vagy keret összecsapolása,
pótlása.
- Az iskolai közösségi szolgálat program a Vörösmarty Mihály Gimnázium
bevonásával.
A maximális 20 millió Ft támogatásra tervezünk pályázatot benyújtani.
A készülő pénzügyi terv kidolgozása folyamatban van, a kapcsolódó árajánlatokat
megkértük. Szóbeli kiegészítés várható a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.
A SZET Kft-nek a zsidó temető fenntartási munkáira adott árajánlata alapján bruttó 635.000,Ft/év/5 alkalom költséggel kell számolni, amely összeg évenkénti 10 %-os emelkedéssel jár.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
-

-

mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a temető jelenlegi rendezetlen állapota
mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot
A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: a pályázati támogatás a megvalósításra fedezetet biztosíthat, de a
fenntartás költsége a következő 10 évben az Önkormányzat saját költségvetését terheli
majd. Ez akkor is többletteher, ha a temetőt évek óta ettől függetlenül is az
önkormányzatunk tartja karban és valószínűleg így marad ez akkor is, ha a pályázaton
nem indulunk.
fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított
legalább 10 évig gondozni kell tartani a temetőt.

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

Határozati javaslat:
1.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány pályázati felhívására a szentgotthárdi Zsidó temető
rekonstrukciója tárgyában az előterjesztésben meghatározottak szerint.
Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott
pályázati projekt pozitív elbírálása esetén minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás
keretében nyújtott támogatásból felújított szentgotthárdi Zsidó temető fenntartását és
gondozását.
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3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány pályázati felhívására a szentgotthárdi Zsidó temető
rekonstrukciója tárgyában az előterjesztésben meghatározottak szerint ugyanis az ezzel
járó kötelezettséget, a temető 10 éven keresztül történő fenntartását nem tudja vállalni. .
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. április 13.; a közlésre azonnal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének
rendjéről szóló rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint a cím iránti kérelmet, illetve
javaslatot csak papír alapon, ajánlott postai küldeményként lehet beküldeni a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalba.
„3. § (1) A Cím adományozása pályázat útján történik, az 1. mellékletben foglalt adatlap
kitöltésével és annak ajánlott levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére
való elküldésével. A pályázati kiírást a www.szentgotthard.hu weboldalon kell megjelentetni,
egyúttal meg kell küldeni a szentgotthárdi helyi televízió, a szentgotthárdi önkormányzati
újság, a megyei napilap, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a szentgotthárdi térség
önkormányzatai számára. A pályázati adatlapot a hivatal.szentgotthard.hu oldalon kell
hozzáférhetővé tenni.”
Ez ellentétes az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont b) alpontjával és 2. § (1) bekezdésével, melyek
szerint a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ami a feladat- és
hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai
igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel
történő elektronikus intézését köteles biztosítani.
Az általunk javasolt módosítás lehetőséget ad a kérelem, illetve javaslat elektronikus úton
való benyújtására is Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali kapujára. A pályázati kiírás
megküldési kötelezettségeinél pedig csak az alapvetően szükséges címzetteket hagynánk a
normaszövegben. Természetesen a kiírás más címzett számára is megküldhető lesz – és meg
is küldjük –, de az általunk javasolt felsorolásnál szélesebb kört felesleges előírni a
jogszabályban.
A rendelet jelenleg hatályos 1. melléklete egy adatlapot és annak kitöltési útmutatóját
tartalmazza. Az 1. mellékletnek az általunk javasolt újraszabályozása esetén a kérelmet,
illetve javaslatot nem kell adatlapon beküldeni, elegendő, ha a kérelem/javaslat tartalmazza az
1. mellékletben meghatározott, az adott kérelem esetében a döntéshez szükséges adatokat. Így
az pl. az e-papír szolgáltatás igénybevételével elektronikusan is beküldhető Szentgotthárd
Város Önkormányzata hivatali tárhelyére, közismertebb nevén hivatali kapujára.
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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs jelentős környezeti és egészségi
következménye, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása. Azt azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a kérelmezők, illetve javaslattevők ügyintézését megkönnyíti annyiban,
hogy nem kell postai ügyintézésre fordítaniuk sem az idejüket, sem a pénzüket, illetve a
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környezetterhelést talán kis mértékben csökkenti az elektronikus ügyintézés biztosítása. A
jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt
okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén nem tennénk eleget elektronikus
ügyintézés biztosítási kötelezettségünknek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2018. március 9.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet az előterjesztéshez
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A Cím adományozása pályázat útján történik, az 1. mellékletben foglalt adatokat
tartalmazó kérelemnek, illetve javaslatnak Szentgotthárd Város Önkormányzatához
papír alapon vagy Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali tárhelyére történő
elektronikus megküldésével. Az 1. mellékletben található felsorolást is tartalmazó
pályázati kiírást a szentgotthard.hu weboldalon kell megjelentetni, egyúttal meg kell
küldeni a szentgotthárdi önkormányzati újság, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a
szentgotthárdi térség önkormányzatai számára.”
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …. év
………… hó … -i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: …. . év ………… hó … . napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A Zöld Szentgotthárd Cím használatára jogosító engedély
iránti kérelem, illetve javaslat adattartalma
1. Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi hagyomány megnevezése (a címkén szereplő egyedi
márkanév, az adott szolgáltatásnak a szolgáltató honlapján, kiadványaiban, árlapján
feltüntetett megnevezése, a hagyomány térségben használatos vagy ápolója által használt,
esetleg programfüzetekben feltüntetett megnevezése).
2. Termelő/cég/szolgáltató/hagyományőrző neve, címe vagy székhelye, elérhetősége (telefon
vagy e-mail cím, vagy pl. cégkapus elérhetőség), működési formája (őstermelő, egyéni
vállalkozó, gazdasági társaság, egyesület vagy egyéb).
3. Áru, szolgáltatás típusa (ipari termék, kézműipari termék, élelmiszer szolgáltatás, vagy
egyéb).
4. Egyéb különleges minősítései (pl. kiváló magyar élelmiszer, biotermék stb.), a minősítő
szervezet neve,
5. A Zöld Szentgotthárd cím odaítélését megalapozó ok (pl. felhasznált természetes
alapanyag, alkalmazott környezetkímélő technológia, újrahasznosíthatóság stb.).
6. Az előállítás, szolgáltatás nyújtása helyszínének pontos címe, annak megjelölése, hogy hol
lehet az áruhoz, szolgáltatáshoz hozzájutni.
7. Az áru, szolgáltatás, hagyomány múltja (hány éve állítják elő az árut, hány éve nyújtják a
szolgáltatást, hány éve foglalkoznak a hagyomány ápolásával).
8. Ha mást jelöl a címre, azt milyen minőségében teszi (képviselő-testület, polgármester,
képviselő, civil szervezet).
9. Kérelmező vagy jelölő neve (nem természetes személy esetén képviselőjének neve is),
valamint címe vagy székhelye.
10.Papír alapon érkező kérelem esetén a kérelmező/jelölő (vagy képviselőjének) eredeti
aláírása.”
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Indokolás a rendelet
1. §-ához: A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012.
(V. 31.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint a cím iránti
kérelmet, illetve javaslatot csak papír alapon, postai úton lehet beküldeni. Ez
ellentétes az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont b) alpontjával és 2. §
(1) bekezdésével, melyek szerint a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést
biztosító szerv, ami a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály
alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy
módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését
köteles biztosítani. A módosítás lehetőséget ad a kérelem, illetve javaslat
elektronikus úton való benyújtására is Szentgotthárd Város Önkormányzatához.
2. §-ához: A rendelet jelenleg hatályos 1. melléklete egy adatlapot és annak kitöltési
útmutatóját tartalmazza. Az 1. mellékletnek a rendelet-módosítás szerinti
újraszabályozása esetén a kérelmet, illetve javaslatot nem kell adatlapon beküldeni,
elegendő, ha a kérelem/javaslat tartalmazza az 1. mellékletben meghatározott, az
adott kérelem esetében a döntéshez szükséges adatokat. Így az pl. az e-papír
szolgáltatás igénybevételével elektronikusan is beküldhető Szentgotthárd Város
Önkormányzata hivatali tárhelyére, közismertebb nevén hivatali kapujára.
3. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

65

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet és a lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati
rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 03. 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Bérleti díj meghatározása
2017. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor
fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér
általános mértéke (szociális bérlakásoknál) 174.-Ft/m2-ről lett megemelve a nyugdíj emelés
mértékével azonosan, 1,6 %-kal a jelenlegi 177 Ft/m2-re.

„(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 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, 118.485.- 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 2,4 % volt, amely alapján ezen mértékű emelés
esetén a havi lakbér általános mértéke 181.-Ft/m2 lenne.
Ha emelés mellett döntene a testület, akkor figyelembe vehető szempont lehet a
nyugdíjak emelésének mértéke 3,8 %*. Ha ennyivel emelnénk az alaplakbér mértékét
akkor az 177.-Ft-ról 184.-Ft/m2-re történő emelkedést jelent.
*forrás: 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018.
január havi emelésérőlA 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, hiszen az emelés a bérlőknél többletkiadást jelent.
Emiatt a bérleti díj emelkedése többnyire némi elégedetlenkedéssel járhat, de járhat ez azzal
is, hogy 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
az emelés egyik következménye lehet, hogy a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem fizetők
esetében még jobban nő a tartozás.
Nem utolsó szempont, hogy az emelés mértéke a piaci alapon bérbe adott lakásoknál
hatványozódik az 5-szörös szorzótényező miatt.

66

Gazdasági, költségvetési hatása: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent. Nem
szerencsés, ha évek maradnak ki amikor nem emelkedik a bérleti díj amennyiben az árak más
területeken is emelkednek és van infláció. Ugyanis 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 az
évenkénti folyamatos emelés.
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár
csak egyszeri hatás ez: a 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 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 3.200.000.-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 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, 118.485.- 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
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1

2
3
4

A
Amennyiben a jövedelmi határok a 4. §
(1)
bekezdése
szerinti
mértéket
meghaladják…
0 -10.000,Ft-tal
10.000 - 20.000,Ft-tal
Több, mint 20.000,- Ft-tal

B
A havi általános lakbér emelésének
mértéke a 4. § (1) bekezdése szerinti
lakbérhez képest:
50 %
70 %
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 145.014,- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼
tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály
vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (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 145.014,- 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 1-3%-os emelések voltak.)
Ez a rendszer működött a tavaly előtti 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 előtt a minimálbérhez hasonlóan
7%-kal emelte, tavaly pedig a netto minimálbér + 10.000.-Ft összeg mellett döntött. Idén is
javasoljuk ezen módszer alkalmazását.: netto minimálbér:* 91.770.-Ft + 10.000.-Ft
*http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli041.html
* http://www.vasarlocsapat.hu/_kalkulator/_ber/minimalber.shtml
Tavaly a piaci alapon történt bérbeadásoknál kedvezményesebb bérleti díjnál
alkalmazott küszöbszámot 1,6%-kal emelte meg, mely a nyugdíj emeléssel volt
összhangban, idén itt is ezt javasoljuk.
Ezen piaci kedvezményesebb bérleti díjnál a jövedelmi szinthatár jelenleg: 145.014.-Ft/fő.
Ezen határt most is javasoljuk a nyugdíj emelés mértékével (3,8%) megemelni: 150.525.Ft/fő.
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
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költségelvű bérlői besorolásba, továbbá többen lesznek jogosultak szociális alapon
lakásigénylési kérelmet benyújtani.
Ha 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 3,8 %-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 minimálbérhez igazodóan (tavalyi döntés szerinti, minimálbér + 10.000.-Ft) 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 maradhatnak szociális szintű besorolásban.
Azt minden esetre el kellene meg lehetne gondolni, hogy akik minimálbért keresnek, azok
szociális alapon jó lenne, ha jogosultak lehetnének szociális lakásra. Ha ugyanis ezt a kört
kiszorítjuk a szociális lakáspiacról, akkor ők átkerülnek abba a piaci körbe ahol viszont a
jelenlegi piaci lakbéreket nem tudják megfizetni ,
Számítási módok:
Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának
számszerűen:
„A”
„B”
Jelenlegi érték:
3,8 %-os emelés:
nettó minimálbér
91.770.-+10.000.-Ft
98.390.-Ft
94.788.-Ft
101.770.-Ft*
Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve /2/A.§ (5) bekezdésben
szereplő személyeknél/:
122.988.-Ft
118.485.-Ft
127.213.-Ft*

*a tavalyi emelésnek megfelelő és idén is javasolt érték.
Jelenlegi

érték 3,8 %-os emelés:

(Kedvezményesebb Piaci alapú,
lakbér
rendelet
4.§
(4)
bekezdésében

150.525.-Ft*

nettó minimálbér
+80.000.-Ft
(ez a reálbér körüli
mérték)
171.770.-Ft

-.145.014.-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.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének egy részét érinti lígy az ő életükre biztosan
hatással van attól függően, hogy a rendelet módosításával maradhatnak-e a szociális alapon
jogosultak körében vagy kikerülnek onnan.
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról kisebb bevétel csökkenést okozhat, mivel a
nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén többen
maradnak a
kedvezményesebb körben.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek
gyakorlatához képest.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon önt. így a jogalkotás elmaradásának ebből a
szempontból következménye nincs.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2018. március 19.
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:
„ (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 94.788.-Ft-ot, 101.770.-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 3.200.000.-Ft-ot 3.500.000.-Ft-ot meghaladja. Az elbírálás során előnyben kell
részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat”
2.§ A rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés:

71

Indokolás:
1.§-hoz:
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó
tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért
szükséges a 2017-ben 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 177.Ft/m2,
....... .....-Ft/m2 ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 94.788.-Ft-ot
101.770.-Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet
2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított
értéket, 118.485.-Ft-ot. 127.213.-Ft-ot
(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 94.788,- Ft-ot, 101.770.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben
megállapított korrekcióval számított értéket, 118.485.-Ft-ot 127.213.-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 145.014,-Ft-ot 150.525.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek
legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e
szabály vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (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 145.014,- Ft-ot 150.525.- Ft-ot.
4.§ Ez a rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Kihirdetés:

Huszár Gábor
polgármester
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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 2017-ben megállapított érték emelése.
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Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és
díjainak felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 03. 28-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 2017.május 1-vel emelkedtek, akkor a 2016. évi infláció, mértékével
egyezően, 0,4%-kal.
A 2017. évi infláció mértéke 2,4%.
*forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far1712.html
Tehát az elmúlt évi infláció alapján automatikusan emelhető a bérleti díj, de ettől függetlenül
is 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 2018. május 1-től kerülnek hatályba.
Üzlethelyiségeink olyan önkormányzati vagyontárgyak, amelyeket a gazdasági élet
szereplőinak rendelkezésére bocsátunk azért, hogy ott működni tudjanak: terméket állítsanak
elő vagy szolgáltassanak az itt élőknek és/vagy az ideérkezőknek, bevételeik után adózzanak,
továbbá annak ellenértékét fizessék meg, hogy az önkormányzat helyiségében folytathatják a
munkájukat. A bérbeadás tehát a település számára bevételt szerző tevékenység. A
bevételnek az a funkciója, hogy a költségvetésünk 2018-ban igen sajnálatos rossz helyzetén
javítson – így semmiképpen nem javasolható, hogy a bérleti díjak maradjanak változatlanok,
azokat legalább az infláció mértékéig meg kellene emelnünk.
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 2018. május 01. napjától
„A variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékének megfelelően
2,4%-kal megemeli.
„B variáció”: változatlanul hagyja.
„C variáció”: az infláció mértékétől függetlenül kezdeményezi a bérleti díjak ….. %-kal
történő emelését.
A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2018. május 1-i
hatálybalépési időponttal kell kiközölni.
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Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. március 12.

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 2018. március 28-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

40/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
A 9970 Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti 1273 hrsz-ú, 729 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant pályázó hiányában az Önkormányzat továbbra is
meghirdeti eladásra társasház építése céljából.
41/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
A szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant és az
1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlanból megosztás után keletkező
kb. 300 m2-es beépítetlen terület megnevezésű ingatlant pályázó hiányában az Önkormányzat
továbbra is meghirdeti eladásra azzal, hogy a területekre társasházat lehet építeni.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. MÁRCIUS
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2018. március


2018. január 19-én megtartották az M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár
közötti szakasz 2x1 sávos építési munkák munkaterület átadás-átvételi
eljárását. Az ünnepélyes alapkőletételre pedig 2018. március 08-án került sor.
A projekt tervezett befejezési határideje 2021. február vége



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS12016-00011
A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá. A Felhívásban előírtaknak
megfelelően a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a TSZ aláírását követő 6 hónapon
belül kell elkészíteni és véleményeztetni a KKK tervzsűrivel, tehát december 16-ig. A
tervzsűritől 2018. január 12-re kaptunk időpontot, ezért szerződésmódosítás vált szükségessé.
A szerződésmódosítási kérelem hiánypótlását 2018. január 23-án teljesítettük, várjuk az
Irányító Hatóság elbírálását. A KHT elkészült és annak zsűriztetése is megtörtént. Ez alapján
történhet a tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros
tervzsűrivel és a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni. A tervek elkészítésének és az
engedélyeztetés végső határideje 2018.04.30.
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A Támogatási Szerződés módosítását az Irányító Hatóság elfogadta. Beadtuk az 1. számú
mérföldkőhöz tartozó 1. számú beszámolót, melynek elfogadását várjuk a Közreműködő
Szervezettől (Magyar Államkincstár).
2018. március 19-én a lakosság tájékoztatására lakossági fórumot tartottunk.





Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július
12-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi
vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm
hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvízelvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék
burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok
megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos
2017. évi október-novemberi időjárási körülmények miatt a kivitelezési
munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét a
Kethelyi mező folyásfenék burkolások, ill. Bem J. utca árokburkolások esetén
2018. április 30., illetve a Kethelyi mező új övárok építése esetén pedig 2018.
június 15. napjában határoztuk meg. Kivitelező: Vízéptek Bt.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást
lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és
kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes
szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas
helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS
Alterra Zrt. lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés
határidejét 2018. augusztus 31-re módosítottuk.

Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen elkészültek a Parkerdő utcában cca. 66,00 fm
hosszúságú, illetve a Kis utcában cca. 266,00 fm hosszúságú gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, illetve bekötővezetékek kivitelezési munkái. A KHEOP projektben
nem támogatható szakaszok kiépítésére a Vasivíz Zrt.-vel kötöttünk szerződést,
amelynek finanszírozására a szennyvízhasználati díjból történt.


A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján 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. A közvilágítás korszerűsítésével
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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. 2018. február-március hónapokban egy szakaszhibát és
kettő egyedi hibát jelentettünk be. A szakaszhiba elhárítás megtörtént. A
közvilágítási hálózatot 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 folyamatban van.


Megrendeltük Szentgotthárd - Rábatótfalu, Tótfalusi út 0896/1 és 0898/12
hrsz. területek között hiányzó közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.



Elkészült a Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőnél lévő konténer kapun belülre
helyezése kapcsán a szükséges átalakítási munkák. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.



Megrendeltük Szentgotthárd város területén található közterületi információs táblák
felújítását. Kivitelező: Virtuart Kft. A kivitelezés teljesítési határideje 2018. március
31.



Megállapodásunk alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. folyamatosan ellátja,
amennyiben szükséges külső vállalkozók bevonásával a téli útüzemeltetési
feladatokat.



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2017. számú
Képviselő-testületi határozatában a közterület-felügyelet és a rendőrség
kezdeményezésére Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől
a Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalmat rendelt el. A
jelzőtábla kihelyezése után a korlátozással érintett útszakasz lakói lakossági beadványt
nyújtottak be hivatalunkhoz. A kérelmüket megvizsgálva ideiglenes közútkezelői
intézkedéseket rendeltünk el a Szentgotthárd, Rózsa F. utcában. A megállni tilos
jelzőtábla visszakerül a Rózsa F. utca 20. számú ingatlan elé, a Rózsa F. utca Szent
Erzsébet utcai kereszteződéséhez várakozni tilos jelzőtábla kerül kihelyezésre, illetve
az utca érintett szakaszán 30 km/h - ás sebességkorlátozás kerül bevezetésre.
A lakosság tájékoztatását követően ismételt lakossági megkeresés érkezett hivatalunkba, mely
szerint az általunk elrendelt ideiglenes intézkedés sem oldja meg az utcában lakók parkolási
nehézségeit, valamint a rendelkezéssel járó megnövekedett sebességtúllépéseket.
Ennek okán ideiglenes közútkezelői intézkedésünket az alábbiak szerint módosítottuk:
A Megállni tilos táblát visszahelyezzük eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20. szám elé, továbbá
30 km/h-ás sebességkorlátozást rendelünk el az utca érintett szakaszán.
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A fenti intézkedések végleges jóváhagyására, illetve esetleges módosítására legkésőbb a
Képviselő-testület 2018. októberi ülésén kerülhet sor.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2018. február
12.-én megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési
ház belső felújítási munkái I. ütem” kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Az eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő Cseke
Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.).
A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki
ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
A kivitelezés befejezési határideje: 2018. március 20.


Megrendeltük Szentgotthárd – Zsida klub épületében a villanyszerelés utáni
helyreállítási festési munkálatokat.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a
katasztrófavédelmi felülvizsgálathoz szükséges munkálatokat:
 villámvédelmi hálózat javítási munkái, villamos tűzvédelmi rendszer javítási
munkái, villámhárító javítása
 tűzvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
 villámvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés

0
1
1
1
2
0
2
0(7)*
0
0
1
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Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

1
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
A legfontosabb teendő a költségvetési csoportban a 2017. évi zárási (BM ;NGM; MÁK felé),
a 2018. költségvetési feladatok, az ezzel kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, analitikák
kiállítása, valamint az ASP program beindítása.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
- 2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , 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:
Ezen a területen további jelentős feladat lesz a 2017. évi zárás és 2018. nyitás után az
ONKADO program ASP rendszerbe migrálása. Az adó elévülés a keletkezést követő 5 év,
ezen adatokhoz – miután az ASP csak 2018-tól kezeli az adatokat – hogyan is férünk hozzá
egy-egy reklamálás esetén.
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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Az EMMI megbízásából Nitsch Erzsébet könyvtári szakértő ellenőrzést végzett a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményében 2018. február 06-án.
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A mellékelt dokumentum tájékoztatást ad a vizsgálat eredményéről:
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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 6/2017.(III.30.) rendelet: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítására a
mostani, 2018. március 28.-i ülésen kerül sor.

-

A 7/2017.(III.30.) rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítására a
mostani, 2018. március 28.-i ülésen kerül sor.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. március
Megválaszolandó felvetés a februári képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.

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 beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. március 21.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. március 19-én
CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása
Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

HAT.SZÁM

231/2012.
111/2013.
192/2013.

TELJES
ÖSSZEG

nettó
505.000.000,-

2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A csatorna-építési munkálatok
2017. decemberében lezárultak. A
kivitelező vállalkozó jelenleg a
műszaki átadás-átvételhez
nettó 426.208.381
nettó
szükséges dokumentációt állítja
Ft,102.164.199,össze és szükség szerint
útkarbantartási munát végez.
Műszaki átadás-átvételre és
lakossági fórumra kerül sor 2018.
március 27-én.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
2 000 000,0,Kivitelezés befejeződött,
elszámolás megtörtént

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.

151 300 000,-

150.000.000,-

1.300.000,-

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

0,-

Építési engedélyt megszereztük,
kiviteli tervek elkészültek.
2. mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló benyújtása megtörtént.
Tervek elkészültek. Műszaki
ellenőr kiválasztásra került és a
kivitelezési közbeszerzési eljárás
előkészítése folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
Belügyminisztérium
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

NYERT! Szerződéskötés
megtörtént. Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

120/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént.
Elszámolásmegtörtént.

106/2017.

30.994.592,-

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

Nyert
Támogatói okiratot megkaptuk.

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)
NYERT!
Megvalósítás folyamatban.

102/2016.

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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!
Megvalósítás folyamatban, a
faburkolat egy bemutatódarabja
elkészült, a Refektóriumban
megtekinthető.
1. jelentéstételi időszak eltelt / 1.
kifizetési kérelem benyújtva 
jóváhagyva
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

73 / 2017

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft

501.600,- Ft

0 Ft

SAJÁT ERŐ

0 Ft

0 Ft

MEGJEGYZÉS
A Várkert fejlesztése, illetve
bővítése. Növényzet
rekonstrukciója, utcabútorok
elhelyezése, tó kialakítása szerepel
a tervezett tevékenységek között.
A pályázat nyert. A
szerződéskötés megtörtént, teljes
előleg kifizetésre került.
Megvalósítás folyamatban.
Testvér-települési együttműködés
előmozdítása az erdélyi
Csíkszépvíz településsel. NEM
NYERT (forráshiány miatt)
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még nem
kaptuk kézhez

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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. Új
informáicókkal továbbra sem
rendelkezünk, kétséges a projekt
2018-as megvalósítása.
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CÍME

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

168/2016.

0,- Ft
(nem pénzbeli
támogatást
nyerhetünk,
hanem az
eszközöket)

elbírálás alatt

261/2016

108.247.254,- Ft

75.773.078,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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
8.890.000,- Ft
- a Szabadság téri „Liget”
(futókör
közparkban „D típusú” sportpark
esetén)
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt. Telefonos
érdeklődés is történt, de továbbra
sem született döntés 2017.
júliusában sem és 2017.
decemberében sem.
Széchenyi iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
32.474.176,- Ft

- öltözők és azok
vizesblokkjainak javítása
KIVITELEZÉS befejeződött.
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CÍME

KIÍRÓ

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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
22.588.481,- Ft
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. 2. hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor. Elbírálás
hivatalosan folyamatban, de a
felületen támogatott projektként
szerepel már a benyújtott
pályázatunk.
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

71/2017.

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt, hiánypótlást
beadtuk

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

56/2017

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés,
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

6 976 850,-Ft

0,- Ft

Nyert! Támogatás felhasználása:
2018. június 30-ig. Megvalósítás
folyamatban.

0,-Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
NYERT
szerződéskötés megtörtént,
kivitelezés folyamatban

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

A munkaerőpiaci
mobilitást elősegítő
munkásszállás építéséhez
nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

SZOI Vörömarty Mihály TOP-3.2.1-16-VS1Gimnázium Tornacsarnok
2017-00005
energetikai fejlesztése

119/2017

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

199/2017.

723.333.333,- Ft

673 333 333 Ft

174/2017.

62.476.885,- Ft

-

269.333.333,- Ft

0,- Ft

Szerződéskötés megtörtént,
közbeszerzés kiírása
folyamatban.

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

172/2017

200.000.000,- Ft

elbírálás alatt

0,-Ft

Elbírálás alatt

Testvér-települési
programok és
együttműködések 2018

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

elbírálás alatt

a mindenkori
reprezentációs
adó

Nem nyert forrsáhiány miatt

258/2018

505.170,- Ft

Széchenyi Iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- 3. vizesblokk felújítása,
Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése III. ütem

274/2017.

100.852.615,- Ft

-

tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat
felújítása,

30.255.785,- Ft
-

felülvilágító felújítása,
-

gépi szellőzés
-

Elbírálás alatt
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. március 19én

94

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

A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

13/2017.

3.224.000,- Ft

elbírálás alatt

0

NEM NYERT
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
2017. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2018.
évi munkatervéről. A város turisztikai cselekvési tervének
aktualizálása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A SZERVEZETI HÁTTÉRRŐL

Immáron 4 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, ehhez az
Önkormányzat évente további 2 millió forintot biztosít az Egyesület számára.
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 turisztikai szempontból
is szerepet játszó 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
továbbá a motel mellett kialakított kemping üzemeltetésével is érintett szereplő.
a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl már
népszerű helytörténeti kiállítótérként (múzeum) is kapcsolódik a városi
idegenforgalomhoz, az Értéktár Bizottság és a Honismereti Klub is ide kapcsolható.
a sportturisztikai lehetőségek kialakítása mellett ma már a sport- és ifjúsági referenst
is alkalmaz a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, az ő szervező munkája
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-

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.

TDM BESZÁMOLÓ ÉS MUNKATERV

A TDM megküldte a 2017. évi tevékenységéről készített beszámolót, az előterjesztés 1. és 2.
számú mellékletében olvasható.
Komoly problémát okoz, hogy továbbra is csak 1 főből áll a munkaszervezet, a másik félállást
nem sikerül betölteni. Az Egyesület működése, tevékenysége, a TOURINFORM iroda
szolgáltatásai, nyitva tartása és a párhuzamosan intézendő pályázati projektpartneri teendők
nem kis kihívás elé állítják az irodavezetőt.
Az állami átszervezések a kiemelt régiókat veszik alapul, a térségi összefogások élveznek
majd előnyt, a TDM tájékoztatása alapján a dél vas megyei szervezetek közösen tekinthetők
célterületnek ebből a szempontból.
Tisztújító közgyűlését megtartotta az Egyesület, az Elnökség létszáma növekedett, a tagság
minden szegmenséből került ki elnökségi tag.
Az idegenvezetés előre bejelentkezéssel továbbra is biztosított, az egyik projekt keretében
állandó jelleggel, egyéni vendégek számára is biztosított lesz, idegen nyelven is.
A projektcsomagok kiajánlása folyamatos, legnépszerűbbek a kerékpáros / természetjáró
programok – utóbbiak kiajánlhatóságát segítik a közelmúltban elkészített helyi, térképes
kiadványok.
Folyamatosan frissül a weboldal http://www.helloszentgotthard.hu/, illetve működik a
Facebook oldal is. Több helyen is képviselték a várost és térségét, lásd: Utazás Kiállítás.
2 határon átnyúló projektben is érintett a TDM, ezek megvalósulásáról illetve benyújtásáról
bővebben is tartalmaz információkat a csatolt beszámoló, amely az éves statisztikával zárul
Továbbra is a május – szeptemberi időszak a forgalmasabb, leggyakoribb a 3 vendégéjszaka,
a fürdőzés mellett a helyi látnivalók iránti érdeklődés a jellemző.
A 2018. évi terveket is tartalmazza a beszámoló és a 3. számú melléklet, ezek között:
- „Élménykalauz a Hármashatárra” kiadvány megjelentetése,
- projektek megvalósítása és benyújtása,
- szolgáltatói igényfelmérés a tagság körében,
- Vas Megyei Turizmus Szövetség dél vasi munkacsoportjában való aktív
közreműködés,
- nyári programcsomagok kialakítása és kiajánlása,
- egységes arculatú ajándéktárgyak / szórólapok készítése, stb.
A TDM képviselői az Önkormányzattal-Hivatallal továbbra is havonta egy alkalommal
egyeztető megbeszélésen vesznek részt az Egyesület által megvalósított tevékenység és a
további teendők kapcsán.

III.

A TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV AKTUALIZÁLÁSA
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2015 januárjában fogadta el a Képviselő-testület a város TURISZTIKAI CSELEKVÉSI
TERVÉT a 2015-2017. évekre. A cselekvési terv megvalósulásáról azóta félévente
számoltunk be a Képviselő-testületnek, legutóbb alig pár hónapja, 2017. október végén – az
újabb beszámolótól ezért eltekintünk.
A TDM - több körös egyeztetés után - elkészítette a cselekvési terv aktualizált változatát,
amelyet az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolunk.

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

Határozati javaslat:

1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2017. évi beszámolóját az 1. és 2. sz. melléklet szerint
megismerte és jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: …………
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2018. évi munkatervét a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja / az
alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: ………………….
Felhatalmazza a Polgármestert a 2018 évi támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit elnök

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020 dokumentumot az előterjesztés 4. sz.
melléklete szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
…………………….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
megvalósításra: az érintett szervezetek vezetői

Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése.
Beszámoló a 2017. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A
2018. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati kiírás, illetve az éves
cselekvési és programterv kidolgozása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. március 28-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 2017. évi tevékenysége
A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005ben, 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 2017. évi tevékenységének összegzése:




működteti a civil irodát,
kulturális közmunkást foglalkoztat
tevékenységének segítése végett,
megvalósít évente 5-6 saját programot

saját

tevékenysége

és

tagszervezetek
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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,
sikerrel pályáztak a NEA működési pályázatán, az elnyert 300 ezer Ft támogatás
fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, bankköltségre,
adminisztrációs költségekre,
a Civil Alap terhére kétszer nyújtottak be pályázatot, melyből 500 ezer Ft támogatás
kaptak a megvalósított programokra és eszköz beszerzésre. A beszerzett eszközök:
sátor, szőnyeg és 10 db szék civil irodába,
a Harmónia Egészségvédő Kör és a Diabetes Klub Civil Alaphoz benyújtott pályázatát
is Civil Fórum koordinálta,
szja 1 %-ából 24 ezer forint támogatást gyűjtöttek.

Az előző, 2017-es évben megvalósult közös célok:







a 2017. 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.
Részt vettek az „OPEL nyílt napon”, kulturális programmal, étel bemutatóval,
véradással, vérnyomás- és cukorméréssel jelentek meg a civil szervezetek, melyhez az
anyagi kiadásokra az OPEL 80 ezer forintot biztosított.
hetedik alkalommal írták ki az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázatot,
hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint munkájuk
elismerését és megbecsülését. A díjat 2017-ben Szentgotthárd Énekegyesület
érdemelte ki. A díjjal járó 50.000 Ft támogatást kifizették az egyesület részére.

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.
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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. 2017-ben az alábbi feladatokat látták el a civil
szervezetek, illetve városrészek:




kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület
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, 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.
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3.) A 2017. 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 2017. évi költségvetésében.
A tavalyi évben 6.100.000,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a civil szervezetek és városrészek támogatására, ebből összesen 5.747.995,- Ft-ot
osztott ki a Képviselő-testület. Az Alap felhasználását az alábbi táblázat részletezi:
Támogatott

Összeg

Felhasználás

Horgász Egyesület

100000

Horgászversenyek szervezése

Alapítvány Sztg. Óvodáskorú Gyermekeiért

250000

125 éves jubileumi ünnepség

Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály

40000

III. Könye Róbert Emlékverseny

Szentgotthárdi Civil Fórum

30000

Harmónia Egészségvédő Kör lendvai útja

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

80000

Nyárköszöntő Nemzetközi Generációs Sportnap

Evangélikus Egyházközség

150000

Nyári hittantábor

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

135000

Gyermeknapi program

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete

115000

Csodaszarvas Tájpark kirándulás

Rábafüzesért Egyesület

30000

Gyermeknapi program

SZEMLE Egyesület

85000

II. Zsidai Művészeti Tábor

Szentgotthárdi Civil Fórum

262000

Civil Nap, Kistérségi Forgatag

ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti
Alapítvány

200000

Történelmi Napok, íjvesszők beszerzése

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

80000

Csodaszarvas tábor

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

35000

Tekebajnokság

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány

300000

Nyári művészeti tábor

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat

200000

Falunapi program

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat

250000

Falunapi program

Német Nemzetiségi Önkormányzat

150000

Nemzet napja

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

150000

Faültetési program

Magyarországi Szlovének Szövetsége

1000000

Művésztelep

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

24995

Arany János program

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

80000

Decemberi szeretetprogram

Szentgotthárdi Énekegyesület

265000

Karácsonyi hangverseny

Szentgotthárdi Civil Fórum

73000

HEVK őszi-téli egészségvédő napok

Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület

100000

Óévi találkozó

SZEMLE Egyesület

200000

Szentek közössége

Rábafüzesért Egyesület

70000

Mikulás nap és karácsonyi készülődés

Zsida-Zsida Városrészi Önkormányzat

215000

Idősek adventje

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat

100000

Mikulás nap

Rábakethely Városrészi Önkormányzat

300000

Adventi programsorozat

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

150000

Idősek napja és Mikulás ünnepség

Német Nemzetiségi Önkormányzat

50000

Idősek napja

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület

70000

Idősek napja

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat

50000

Idősek karácsonya

Szentgotthárdi Civil Fórum

238000

CISZEBAT, Év Civil Szervezete Díj, eszközbeszerzés

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány

120000

Utazási Költség, kottatartó, jutalomkönyvek

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. 2017-ban is sor került a közös éves cselekvési programterv
kidolgozására, az abban kitűzött célok zömmel eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd
Város Önkormányzata 2017-ben a következőkkel segítette a civil szervezeteket:
-

-

-

A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki
közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve
a 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 2018. évi
közös cselekvési programterve
Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2018. évi
közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2017-ből 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 2018. 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
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
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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 (Májusfa-állítás, Civil Nap,
Kistérségi Forgatag, KÉK, CISZEBAT). 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.
Az Önkormányzat és Civil Fórum – a Civil Koncepcióban foglaltak szerint – létrehoz
egy adatbázist a város honlapján, amelyben helyet kapnak az itt működő civil
szervezetek. Az adatbázist a civil referens állítja össze a Civil Fórum által
összegyűjtött adatokból.
A Civil Fórum javasolja, hogy az „Év Civil Szervezete Díj” kerüljön be a városi
kitüntetések közé, azonban ez nem egyezne a kitüntetési rendelettel, mivel a
kitüntetésekről a Képviselő-testületnek kell döntenie. Az Önkormányzat továbbra is
javasolja azt a korábban kialakult menetet, amelyben a Civil Fórum írja ki és bírálja el
a pályázatokat és ítéli oda a díjat, az Önkormányzat pedig a Civil Alap terhére
biztosítja a díjjal járó összeget.
Felmerült az első negyedévi civil megbeszélésen, hogy a környezetvédelmi szekciót
erősíteni kellene, illetve célszerű lenne létrehozni egy városi irodalmi színpadot.
Ezekkel kapcsolatban egyelőre nem fogalmaztunk meg konkrét feladatokat a
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cselekvési tervben, de hosszabb távon mindenképpen érdemes megvizsgálni a
lehetőségeket.

6.) A 2018. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében ismét létrehozott egy
pénzügyi keretet Civil Alap megjelöléssel (6.100.000,- Ft), 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 2018. 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. 300.000,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 300.000,- Ft támogatást igényelhetnek az
Alapból az adott városrészen megvalósuló programokra.
Szintén a korábbiakban kialakult – és tavaly 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 továbbra is 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.
Ugyanígy a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére továbbra 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: 2018. április 1. – 2018. június 30.
Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 12.00 óra
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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 2017. 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
felosztásának 5. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi önkormányzatok elnökei

Alap

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, 2018. március 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Beszámoló a SZCIF 2017. évi tevékenységéről
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér
Tárgy: Beszámoló 2017. évi tevékenységről
Javaslat a 2018.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 13 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 2017. évi tevékenységéről

A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint,
segíti a szervezetek működését.
2017. évben az első fontos esemény a SZCIF életében az önkormányzattal kötött újabb
megállapodás volt, közművelődési és kulturális feladatok megvalósítása és fejlesztése
érdekében. A megállapodás létrejötte volt a feltétele, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel
továbbra is fennmaradhasson az együttműködésünk, és közös programokat valósíthassunk
meg, továbbá kulturális közmunkás foglalkoztatására is lehetőségünk legyen.
A második fontos 2017. márciusban elkészült a Szentgotthárd Város Civil Koncepciója,
melynek preambuluma a civil szervezetek szempontjából nagyon fontos kinyilatkoztatás:
„Szentgotthárd város Önkormányzata fontosnak tartja és elismeri az önkéntesen alakuló és
civil szervezetek társadalomformáló szerepét. Ezen szervezetek hatékony és produktív
munkájához a jövőben is – mint eddig – a város, lehetőségeihez mérten mindenben segítséget
nyújt. Legyen szó szakmai vagy gazdasági támogatásról.”
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2017-ben SZCIF által végzett legfontosabb feladatok:
- működtetjük a civil irodát, ezáltal internet, számítógép használat, nyomtatási,
fénymásolási lehetőség áll rendelkezésre. lehetőség van gyűlések, foglalkozások,
próbák megtartására is,
- együttműködtünk a Nemzeti Kulturális Intézettel, melynek keretében kulturális
közmunkást foglalkoztatunk saját tevékenységünk és tagszervezetek tevékenységének
segítése végett, közös programokat szerveztünk: Helyi értékek hete október 16-18.
Széll Kálmán és Varga Gábor Szentgotthárdért- Molnár Piroska előadása,
Tárlatvezetés a Színházban és Kolostorban, Aporfi László irodalmi előadása.
-

megvalósítunk több saját programot:
-- 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 2017. 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 valósultak meg.
-- Mesepalota hetente változó, Idősek magazinja havonta változó tv műsorok
folytatódtak.

-

együttműködtünk a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében
több alkalommal helyben tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szerveztünk és
folyamatosan információkkal segítettük a helyi civileket:
-- szeptember 25. Foglalkoztatás bővítő támogatások, vidékfejlesztési támogatások előadók: Horváth Dóra, Királyné Kerék Anikó, Zágorhidi Czigány Ákos.
-- október 12. Civilek az online térben – előadó Simon Ádám Hírlevél Plusz
főszerkesztője
-- október 26. Civil márka (brand) építés és civil marketing-előadó: Lovass Tibor
Szombathelyi Média Központ igazgatója
-- december 4. Hatékony forrásteremtés, civileknek- Gregersen Labossa György
forrásteremtési tanácsadó-

-

negyedévente egyeztetünk az önkormányzattal az aktuális feladatokról,
2017. márciusában beszámoltunk az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,
előkészítettük és a „Cselekvési tervet”, mely alapja az együttműködésnek az
önkormányzattal, mely hozzájárul a partneri viszonyhoz az önkormányzattal és mely
alapja a –Civil Alap felosztásának is. A támogatás fejében a civil szervezetek vállalják
önkormányzati feladatok ellátását, programok és rendezvények megvalósítását,
véleményeztük negyedévente a Civil Alapra benyújtott pályázati kérelmeket,
összegyűjtöttük az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt a Szentgotthárd
újságban, a város honlapján is megjelentettük,
a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartunk fenn,
több alkalommal adtunk át civil szervezetek programjairól híreket a Szentgotthárd
újság számára.

-

Működési feltételek biztosítása:
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A legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú működését segítő háttérbázis
biztosítása:
- A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 300 ezer Ft
támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, bankköltségre,
adminisztrációs költségekre.
- A Civil Alap terhére kétszer nyújtottunk be pályázatot, melyből 500 ezer Ft támogatás
kaptunk, a megvalósított programokra és eszköz beszerzésre. A beszerzett eszközök:
sátor, szőnyeg és 10 db szék civil irodába.
- A Harmónia Egészségvédő Kör és a Diabetes Klub Civil Alaphoz benyújtott
pályázatát is Civil Fórum koordinálta.
- Kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 fő munkatárs munkabérét a Nemzeti
Kulturális Intézet fizette,
- szja 1 %-ából 24 ezer forint támogatást gyűjtöttünk.
-

Részt vettünk az „OPEL nyílt napon”, kulturális programmal, étel bemutatóval,
véradással, vérnyomás és cukorméréssel jelentek meg a civil szervezetek, melyhez az
anyagi kiadásokra az OPEL 80 ezer forintot biztosított.

-

Hetedik alkalommal került kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj
pályázat, hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint
munkájuk elismerését és megbecsülését. A díjat 2017-ban Szentgotthárd
Énekegyesület érdemelte ki. A díjjal járó 50 000 Ft támogatás kifizetésre került.

A SZCIF részletes 2017. évi esemény naptára
SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM / SZCIF / ESEMÉNYNAPTÁRA
FENNTARTHATÓ TURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK NEMZETKÖZI ÉVÉBEN
2017.
2017. március 1.
SZCIF elnökségi ülés
Résztvevő elnökségi tagok:
Cziráky László elnök
Csörnyi Zoltánné alelnök
Kovács Márta Mária titkár
Károly Andrea
Dékány Judit
Napirend: Aktuális feladatok megbeszélése
2017. március 2.
Körlevél a civil szervezeteknek
Téma: 1./ Tájékoztató az éves munkatervek leadásának határidejéről
2./ SZCIF tagság megerősítése
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
2017. március 3.

SZCIF-hez tartozó szervezetek adószámainak ismertetése
az önkormányzati újságban
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs

2017. március 7.
Egyeztető megbeszélés a PKKE elnökével
Téma: 1./ Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. jubileumi Találkozójának
Szentgotthárdon történő megrendezése szervezési munkálatai
2./ Civilek Napja előkészületei
3./ XII. Kistérségi Forgataggal kapcsolatos teendők
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Felelős:

Csörnyi Zoltánné alelnök

2017. március 15.
Részvétel Nemzeti Ünnepünk koszorúzási rendezvényén
A civil szervezetek nevében a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület helyezte el
a megemlékezés koszorúját a Hősi emlékműnél.
2017. április 7. Tavaszi szemétszedési akció
Az akcióban 7 civil szervezet 114 fővel vett részt, összesen 25 zsák hulladékot szedtek össze a
kijelölt helyeken. A szemétszedésben résztvevő civil szervezetek vezetőinek beszámolói
alapján a szemét összetételét főleg műanyag flakonok, fém üdítős, sörös, és energiaitalos
dobozok, cigaretta dobozok, rengeteg cigarettacsikk és apróbb papírhulladékok alkották. A
szemét zömmel a parkokban, bokrok, fák alatt, és árkokban voltak nagy mennyiségben
elszórva.
2017. Április 14.SZCIF Elnökségi ülés
Téma: Civil Alapra benyújtott pályázatok véleményezése
Pályázók:
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Evangélikus Egyház
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Harmónia Egészségvédő Kör
Horgász Egyesület
Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály
Civil szervezeteket támogató alaprész terhére összesen:
Rábafüzesért Egyesület
SZEMLE Egyesület
2017. április 27. SZCIF éves Közgyűlése a Civil Fórum irodájában
Levezető elnök: Csörnyi Zoltánné SZIF alelnök
Napirend: 1./ Beszámoló a 2016 évi munkáról, közhasznúsági jelentés
Ea: Kovács Márta Mária SZCIF titkár
2./ 2017 évi munkaterv
Ea: Cziráky László elnök
3./ Egyebek / Májusfa állítás, Civilek Napja, Kistérségi Forgatag stb /
Ea: Csörnyi Zoltánné alelnök
2017. Április 28.Főzőversenyre jelentkezők összeírásának véglegesítése
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
2017. április 29. Civil Szervezetek felállítják immár XII. alkalommal a város májusfáját
A szalagkötési ceremóniában a következő 13 szervezet vett részt, és az alábbi
üzenetekkel ellátott szalagokat helyezték el a város májusfájára:
Harmónia Egészségvédő Kör: „ Egészségünk legyen jólétünk alapja!”
Szentgotthárd Énekegyesület: „A zene az öröm társa, a bánat orvossága!”
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület: „Az ember tiszte, hogy legyen békében,
harcban ember!” / Arany/
Nyugdíjas pedagógusok és barátaik egyesület: „Küzdeni, s győzni tanulj. Kell küzdeni
és győzni a hazáért!” / Kölcsey/
Természetjárók Baráti Körre: „ Nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti ágait,
melynek árnyékába húzódott!” / Mikszáth
Békefi Antal Népdalkör: ” A zene derűt ad és elragad magával, hogy más légy, jobb,
mint amilyen valaha is lenni akartál!” / Kodály
Napraforgó Társulat: „Mindennek, ami remek volt, emléke, nyoma fönnmarad!”/ Vajda/
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„Arany Kezek” Alkotócsoport: „ Alkotni annyi, mint életet adni és minden alkotás
szavakkal kifejezhetetlen valami!” / Exupery/
Rozmaring tánckör: Vidáman táncolni és élni.
Nyugdíjas tekecsapat: „ Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
Pannon Kapu Kulturális Egyesület: „Benépesül, zeng, zsibong a nagy határ, kapa élen
jár táncot a napsugár!”
Szentgotthárdért Közalapítvány:” Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja
milyen kikötőbe tart!” / Seneca
+ a Galagonya Szív klub mottó nélküli szalagja is felkerült a fára.
A 18 m magas fa a szentgotthárdi Erdészet és a Horgász Egyesület jóvoltából a
jelenlévő civil férfierőnek és az egyre népesebb gyermekseregnek
köszönhetően, immár XII. alkalommal lett felállítva a betonozott aljzatba.
2017. május 1. Civilek Napja alkalmából a Civil Fórum elnöksége
ezúttal a „ Pityókás étkek” versenyét hirdette meg.
A versenyre 11 civil közösség nevezett be, akik a legváltozatosabb
pityókás, burgonyás étkeket készítették el. A versenyző csapatok a következők voltak:
Máriaujfaluért Egyesület
Harmónia Egészségvédő Kör
Galagonya Szív Klub
Természetjárók Baráti Köre
Szentgotthárd Énekegyesület
Diabetes Klub
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Fiatalok Szentgotthárdért Egyesület
Szentgotthárdi Fotóklub
Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A három tagú zsűri döntése alapján a Civil fakanál 2017 díjat ezúttal a
Természetjárók Baráti Körének csapata nyerte el, a Piros--Piroskás-Pityókás- Paprikás
Legényfogó ételével.
2017. május 2. Híranyag küldése a médiáknak.
2017. május 4. Kistérségi Forgataggal kapcsolatos előkészületek megbeszélése
 Kiemelt település, Orfalu polgármesterének felkérése
 Kulturális műsorban szereplő csoportok meghívása


Meghívó, emléklapok elkészítése, forgatókönyv összeállítása
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

 Meghívók sokszorosítása, kézbesítése
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
 Csoportkísérők felkérése
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
 Fellépő csoportok felvonultatása
Felelős: Kovács Márta Mária SZCIF titkár
 Plakát készítése, színpad díszletezése, hangosítása
Felelős: Károly Andrea PKKE elnöke és munkatársai
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 Szereplők vendéglátása
Felelős: Kovács Márta Mária SZCIF titkár valamint
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület önkéntesei
2017. május 14.

Híranyag a Médiák felé

2017. május 16.

Egyeztető megbeszélés a Kistérségi Forgataggal kapcsolatban
a PKKE munkatársaival
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2017. május 14.

Híranyag a Médiák felé

2017. június 2.

XII. Kistérségi Forgatag májusfa kitáncolással
Kiemelt kistérségi település: Orfalu
Program:
15 óra: Májusfa kitáncolása a Városkapu szobornál és közös dalolás
a Békefi Antal Népdalkör vezetésével
15,30 óra: Kistérségi Forgatag szereplőinek felvonulása a Városkapu szobortól
a Színházig
15,45 órakor: Goda Ilona Orfalu polgármestere megnyitója
16 – 18,30 óra között Kulturális csoportok szórakoztató műsora
a Színházban.
A XII. Kistérségi Forgatagon fellépő kulturális csoportok:
Békefi Antal Népdalkör
Presi-Dance TSE kicsi táncosai
Döbör István versmondó
Partium AMI
Ónody Erzsébet népdalénekes
Napraforgó Táncosok
Csillag Citera Együttes
Sulyokné Nagy Erzsébet operett énekes
Sebestyén Tamás nosztalgia dalok
Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoport
A kulturális csoportok fogadását és vezetését a Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület nyolc tagja vállalta fel.
A XII. Kistérségi Forgatag fellépői emléklapot vehettek át Kovács Márta Máriától, a
SZCIF titkárától, majd a főzést felvállaló önkéntesek / Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület 5 tagja szendviccsel, pogácsával és egy kis itókával látták vendégül a
résztvevőket a SZCIF jóvoltából.

2017. június 14.

SZCIF elnökségi ülés
Téma: Civil Alapra benyújtott pályázatok véleményezése
Pályázók:
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Szentgotthárdi Muzsikáért Egyesület
Rábafüzesi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület teke csapat
Nagyboldogasszony Plébánia
Máriaújfaluért Egyesület
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat
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Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Zsida – Zsidahegy Városrészi Önkormányzat
Magyarországi Szlovének Szövetsége
Őrnyék- Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
Nyári hónapokban
Mozgósítottuk a civil szervezeteket a városi programokra
2017. augusztus 14. Körlevél a civil szervezetek számára az Opel Nappal kapcsolatban
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
2017. július 29.

Civil Szervezeteket mozgósítottuk a Szentgotthárdi Történelmi Napok
felvonulásán való részvételre.

2017. augusztus 29.

Opel Napra jelentkező civil szervezetek összegzése,
ajánlás továbbítása az Opel-gyár illetékesének
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2017 szeptember 4.

Egyeztetés Kovács Ágnessel az Opel gyár rendezvény és kommunikációs
menedzserével, a civil szervezetek Opel Nyílt Napi bemutatkozásával
kapcsolatban
Koordinátor: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2017. szeptember 18. SZCIF Elnökségi ülés
Napirend: 1./ Beérkezett pályázatok véleményezése
2./ Aktuális feladatok
2017. szeptember 23. Civil szervezetek bemutatkozására immár 6. alkalommal került sor
az Opel Nyílt Napi rendezvényén. A résztvevő civil szervezetek színvonalas
standjai sok érdeklődőt vonzottak.
2017. szeptember 25. Őszi Közös Érdekek Kerekasztala / KÉK/ keretében a Refektóriumban
került sor a Vas Megyei Civil Információs Centrum és a Dél-Vasi
Foglalkoztatási Paktum iroda közös tájékoztató fórumára.
Téma: Foglalkoztatási támogatások, vidékfejlesztési pályázatok
Előadók: Horváth Nóra Vas Megyei Kormányhivatal munkatársa
Királyné Kerék Anikó szakmai munkatárs OFA Nonprofit Kft.
Zágorhidi Czigány Ákos MNVH Vas megyei területi felelőse
2017. október 12.

2017. október 16-20.

2017. október 23.

Vas Megyei Civil Információs Centrum tájékoztatója a Civil irodában
Téma: Civilek az online térben
Előadó: Simon Ádám a Hírlevél plusz hírportál főszerkesztője
Az információs Napon résztvevő civilek megismerkedhettek többek között
a közösségi média használatával, a különböző fájltípusok egyszerű
konvertálásával, óriás fájl küldés és egyéb internet adta lehetőségek
kiaknázásával.
Helyi értékek Hete rendezvénysorozat elnevezésű országos közösségi
kezdeményezéshez a PKKE és a Civil Fórum munkatársai is csatlakoztak.
Az egy hetes programon különböző előadások és tárlatvezetés is szerepelt.
Előadók: Molnár Piroska a Sztg-i Honismereti Klub vezetője
Aporfi László nyugalmazott gimnáziumi tanár
A Nemzeti ünnepen civil szervezetek részvétele az 56-os Emlékparkban
és a koszorúzáson.
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2017. október 26.

Vas Megyei Civil Információs Centrum partnerségi Információs Napja
a Civil Fórum irodájában
Workshop témája: CIVIL BRAND ÉPÍTÉS, CIVIL MARKETING
Előadó: Lovass Tibor a Szombathelyi Média Központ Igazgatója
Résztvevő civil szervezetek képviselői többek között megismerkedhettek
a befolyásolás művészetével, a figyelem felkeltés, a pozicionálás, a kreatív,
problémamegoldó gondolkodás fontosságával.

2017. november 14.

Örömünkre szolgál, hogy a Harmónia Egészségvédő Kör által
szervezett orvosi előadásra megtelt a Színház Aulája az érdeklődő civil
szervezetek tagjaival.
Ea: Dr. Szilassy Tekla
Téma: Izületi megbetegedések és csontritkulás
Civil Szervezetek XVII. Baráti Találkozója a Színházban
Program:
1./ Megnyitó : Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
2./ Köszöntő: Huszár Gábor polgármester
3./ Zászlóátadás civil szervezeteknek.
Az alábbi civil szervezetek vehették át a zászlót
Huszár Gábor polgármestertől és Szép Renáta civil referenstől:
Szentgotthárdi Civil Fórum
Horgász Egyesület
Kutyabarátok Egyesülete
PRONAS
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Nyugdíjas pedagógusok és barátaik Egyesület
Életfa Baráti Kör
Alfa kör
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Rábafüzesért Egyesület
Jakabházi Faluszépítő és hagyományőrző Egyesület
Máriaujfaluért Egyesület
Sztg és Térsége Turisztikai Egyesület
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
Szentgotthárd Énekegyesület
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Enjoy Tánc és Sportegyesület
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
4./ Civil Hírmondó: Kovács Márta Mária SZCIF titkár
5./ „Az Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” Díj adományozása
A díjat ebben az évben a Szentgotthárd Énekegyesület vehette át.
6./ „Civil Világ” sorozatban az Énekegyesületet bemutatta
Kovács Márta Mária az egyesület elnöke
A Találkozó jó hangulatban, civil koccintóval és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Meghívott vendégek: Önkormányzati képviselők
Dr. Dancsecs Zsolt Szentgotthárd jegyzője
Résztvevő civil szervezetek:
Harmónia Egészségvédő Kör
Természetjárók Baráti Köre

2017. november 22.
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Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Szentgotthárdért Közalapítvány
Szentgotthárd Énekegyesület
Kertbarátok Egyesülete
Vöröskereszt Területi Szervezete
Máriaujfaluért Alapítvány
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Diabetes Klub
Galagonya Szív Klub
Fiatalok Szentgotthárdért Egyesület
Alfa Kör
2017. december 2.
2017. december 4.
2017. december 11.
2017. december 2.

2017. december 17.

A város adventi koszorúját immár 4. éve a Harmónia
Egészségvédő Kör díszítette fel a templom előtti téren, melyet
még 2 évre felvállaltak.
Partnerségi Információs Nap a Civil Fórum irodájában
Téma: Hatékony forrásteremtés civileknek
Ea: Gregersen Labossa György
LEADER pályázati lehetőségek a Civil Fórum szervezésében
Téma: Éltető vidékért
Adventi hangverseny zajlott le a Rábakethelyi templomban az
elmúlt évekhez hasonlóan. Ez évben a hangverseny fellépői
voltak:
Szentgotthárd Templomi Kórusa
Szentgotthárd Város Vegyeskara
és a Ifjúsági Énekegyüttes.
Szentgotthárd Énekegyesület szervezésében Karácsonyi
hangversenyre került sor immár második éve a Nagyboldogasszony
templomban.
A hangverseny közreműködői:
Békefi Antal Népdalkör
Rábafüzesi Asszonykórus
Szivárvány kórus
Ifjúsági Énekegyüttes
Szentgotthárdi Templomi Kórusa
Szentgotthárd Város Vegyeskara

A civil szervezetek tevékenységét nagyban segíti a 2010. óta rendelkezésre álló Civil Alap,
melyből programok megvalósulásához pályázati úton kaphatnak támogatást. 2017. évben a
pályázatot benyújtott szervezetek kevés kivétellel hozzájutottak a kért támogatáshoz. A
pályázatok befogadása és bírálatra előkészítése a civil referens feladata, elbírálását a korábbi
gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület végzi, a SZCIF-nek véleményezési,
javaslattételi jogköre van, melyet az elnökség végez.
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2. sz. melléklet
Az Önkormányzat és a SZCIF 2018. évi közös cselekvési és programterve
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil
Fórum
közös éves cselekvési programterve 2018.
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
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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 SZEMLE 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


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.
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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,
SZCIF Környezetvédelmi szekciója


„Egy szervezet – egy osztály” – tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil
szervezetek részvételével, az Önkormányzat eszköz-támogatásával.

Határidő: 2018. április 30. és 2019. április 30.
Felelős: Cziráky László elnök
SZCIF Környezetvédelmi szekciója


Tavaszi faluszépítés virágültetéssel, PRONAS kert karbantartása, fejlesztése

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök,
SZCIF Környezetvédelmi szekciója
5.) A város kulturális életének színesítése


Civil Nap és a „Város Májusfája” felállításának megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2018. május 1. és július 31.
Felelős: Cziráky László elnök


Májusfa kitáncolással egybekötött Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a
Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával.

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Cziráky László elnök


Nyugdíjas nyárköszöntő megszervezése.
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Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Cziráky László elnök


„Civil Szervezetek XVIII. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök


18. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége


Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok,
Szerelmesek Fesztiválja, stb.)

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
civil szervezetek vezetői


Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
civil szervezetek vezetői


Nagy karácsonyi hangverseny a Nagyboldogasszony templomban

Határidő: 2018. 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: 2018. június 30. és 2018. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester


Információs napok a civil szervezetek részére a SZCIF szervezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnökség
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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: 2018. július 1. - augusztus 31.
előterjesztéshez kérelem beadására: 2018. június 8.
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

10.) Városi sportélet


Városi Sportnap

Határidő: 2018. október 31.
Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
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Csatafutás

Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárdi VSE Futószakosztály
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: 2018. december 31.
Felelős: SZCIF
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Jelen cselekvési programterv 2018. május 1-jétől 2019. április 30-ig szól.
Szentgotthárd, 2018. április 30.

……………………………

……………………………

Szentgotthárdi Civil Fórum

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képviseli: Cziráky László elnök

Képviseli: Huszár Gábor polgármester
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3. sz. melléklet
A SZCIF javaslatai a 2018. évi cselekvési és programtervhez
A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította 2018. évi munkatervét. A munkaterv (4. sz.
melléklet) szöveges összefoglalása a fórum által 2018-ben tervezett programoknak, melyben
szerepelnek a civil szervezetek által megadott, ez évre tervezett programok.
A Munkaterv tartalmazza többnyire a korábbi években már hagyományossá vált
programokat, de újabb programok is megjelennek, javasoljuk azok beemelését is a
Cselekvési Tervbe.
A Szentgotthárdi Civil Fórum, működése tizenharmadik 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 2018. évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.
Sikerességük esetén az egyik a működési költségek fedezetéül szolgálhat,
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:
-

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.) A célkitűzés még
várat magára.

-

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.)
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-

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 elkészült és elfogadásra került!)

-

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 díjra pályázni kell, kiírás szerint, és odaítéléséről szóló döntést a SZCIF elnöksége
hozza 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 szűkösek.

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, 2018. március 19.
Cziráky László
Elnök s.k.
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4. sz. melléklet
A SZCIF 2018. évi munkaterve
SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM MUNKATERVE
2018.
2018 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
hatvankettő. 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:
- április 30-a májusfa állítása,
- Civil Nap és XII. Kistérségi Forgatag- májusfa kitáncolással és a kistérség
kulturális csoportjainak bemutatkozásával- a korábbi két programot, most egy
napon kívánjuk megvalósítani a május 1-ére tervezett programok zsúfoltsága
miatt.
- évi két alkalommal szemétszedést szervezünk,
- 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 19. alkalommal is a civilek baráti találkozóját (CISZEBAT)
- kiírja az „Év Civil Szervezete” pályázatot is.
2018. évben újabb célok megvalósítását tervezzük:
az Önkormányzattal közösen a város honlapján feltöltjük a civil oldalt, ahol
megjelennek a legfontosabb információk a civil szervezetekről,
- Együttműködési megállapodást kötését kezdeményezzük az „Idősügyi Tanács” és
„Ifjúsági Tanács” szervezetekkel.
- A közösségi szolgálat keretében továbbra is fogadjuk a diákokat.
- továbbra is kulturális közfoglalkoztatott munkatárs alkalmazásával biztosítjuk
az iroda működtetését, és tagjaink tevékenységének segítését, kulturális
programok lebonyolításában is segítséget nyújt.
A civil szervezetektől kértük éves tervezett programjaik megadását, továbbá egy kérdőívet is
küldtünk, melyben lehetőségük volt a programok feltűntetésére és, hogy a Civil Alapból
terveznek-e támogatást kérni hozzá. Az alábbiakban összefoglaljuk a megadott programokat
melyeket terveznek és melyhez támogatásra számítanak:
- Városrészi napok programok minden városrészen megvalósulnak, melyben érintett
adott városrész önkormányzata vagy ott működő civil szervezet, de a kulturális
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-

-

-

-

-

programban több civil szervezet is részt vesz. Idősek karácsonya, Mikulásvárás,
gyereknap, adventi hangverseny programok a városrészeken valósulnak meg és
érintett több civil szervezet is a megvalósításban- Városrészi Önkormányzatok,
Rábafüzesért Egyesület, Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Farkasfa Jövőjéért
Egyesület.
Előadások, foglalkozások szervezése: hagyományőrzés, környezet és
természetvédelem témákban és szeptemberben Történelmi lovas nap –az ŐR-NYÉK
Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány.
Vetélkedő, zarándoklatok szervezése- a Brenner János Emlékhely Alapítvány.
Határtalálkozó augusztus 25-én és Szent Márton nap- Hármashatár Baráti kör.
Hátrányos helyzetű és eltérő tantervű patronált tanulók részére programok szervezése,
előadások, foglalkozások, kirándulások a tagság részére- Nyugdíjas Pedagógusok és
Barátaik Egyesület
Előadások, foglalkozások, kulturális programok szervezése a szlovén nemzetiségi
kultúrkörben- Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület.
Farsang, sportnap, megyei népdalkörök találkozóján részvétel, 50 éves jubileumi
rendezvények- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület,
Egészséges életmód, egészségügy témakörökben előadások szervezése, túrák és
kirándulások, étel bemutatók szervezése, város adventi koszorújának díszítése Harmónia Egészségvédő Kör
Az év során folyamatosan gyalogtúrák szervezése- (Valentin napi, tavaszi, nyári, Őszi
gyalogtúra a Világ Gyalogló napon, Mikulástúra, melyhez bárki csatlakozhatTermészetjárók Baráti Köre.
Horgászverseny a Hársas-tón május 20-án és augusztus 19-20-án 24 órás- Horgász
Egyesület.
Nyárköszöntő hangverseny, szentgotthárdi kórusok Karácsonyi hangversenye a
barokk templomban- Szentgotthárd Énekegyesület.
Csatafutás – VSE futó-szakosztálya.

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
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. Itt a NEA működési pályázati
támogatásra és az Civil Alapból kapott támogatásra számítunk.
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.
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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.
2018. 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.
Jelen munkatervet az elnökség 2018. március 9-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Szentgotthárd, 2018. március 9.

…..........................................................
Cziráky László sk.
SZCIF elnök
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5. sz. melléklet
2018. évi Szabályzat
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2018. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. 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. Egy pályázatban, az adott megvalósítási időszakban
rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet. Indokolt
esetben ettől el lehet térni, és támogatható az a pályázat is, amely más megvalósítási
időszakra vonatkozik. Ezeket a kérelmeket, indokoltságukat az előterjesztésben kell
részletezni és alátámasztani.
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 2017-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2018-ban megtett letétet kell igazolni.

Amennyiben a pályázat

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor,
úgy a 2018. 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 300.000,- 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
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megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
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

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

vagy

törvény

szerinti

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.
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.
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17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2018. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
4. megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2018. június 30.
Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra
5. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00
6. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 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 a ……/2018. számú határozatában
fogadta el 2018. március 28-án.
Szentgotthárd, 2018. március 28.
Huszár Gábor
polgármester
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6. sz. melléklet
2018. évi Pályázati kiírás

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.
Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055
e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu
PÁLYÁZAT
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2018. 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,
2016-ban és 2017-ben az Önkormányzat a Civil Alap segítségével közel 28 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 300.000,- 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 2018. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft-ot különített el
az

Alapba,

amelynek

egy

részére

(300.000,-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 (2.500.000,- Ft) pedig a civil szervezetek, alapítványok pályázhatnak.
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 (a Szabályzat értelmében különösen indokolt
esetben lehet csak ettől eltérni):

133

7. megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2018. június 30.
Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra
8. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00
9. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 12.00 óra
4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek
A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból azok a bíróság által bejegyzett
szentgotthárdi civil szervezetek, alapítványok, valamint azok a városrészek igényelhetnek
támogatást, amelyek eleget tesznek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek

működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségnek, illetve amelyek a korábban az Alapból elnyert
támogatásról a szerződésükben foglalt határidőig elszámoltak.
5. A pályázat benyújtásának feltételei, menete
Az Alapból írásos kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni kell:
a) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu),
a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt található


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



a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról

szóló

nyilatkozatot

(civil

szervezeteknek,

alapítványoknak,

városrészeknek egyaránt kötelező)


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

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

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

d) írásos

kérelmet

a

megvalósítandó

program,

ellátandó

feladat

részletezésével,

költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt kötelező)
e) beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil szervezeteknek
és alapítványoknak kötelező)
A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., I. emelet
7. iroda). A határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban a Képviselő-testület elé
terjeszteni!
KIZÁRÓLAG EGY PÁLYÁZATBAN, AZ ADOTT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKBAN RENDEZENDŐ
PROGRAMOKRA, RENDEZVÉNYEKRE, FELADATOKRA NYÚJTHATNAK BE KÉRELMET!
A Szabályzat értelmében különösen indokolt esetben lehet csak ettől eltérni!
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6. A pályázat elbírálásának menete
A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a
Képviselő-testület

elé.

A

Testület

a

Civil

Fórum

javaslatait,

illetve

Szentgotthárd

Város

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum éves cselekvési és programterve pontjait, 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
7.5. Szabadidősport szervezése
b) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
7.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
d)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
e)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,
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f)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
7.7. Környezetvédelem
b)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
7.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
b) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
7.9. Civil Iroda működtetése
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:
Szép Renáta, civil referens
Tel: +36-94-553-044
Mobil: +36-70-213-7513
E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2018. március 28.
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7. sz. melléklet
Támogatásigénylő lapok
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2018. 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 ellátás

□

Sportfeladat ellátás

□

Kulturális feladat ellátása

□

Egészségügyi 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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.) A program költségvetése:
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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.) A civil szervezet mely városi rendezvényekhez tervezi a csatlakozást, vállal feladatot,
közreműködést 2018-ban?

8.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2018. év …………………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása
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Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
benyújtásának

Képviselő-testülete

határideje

2018.

április

2018.
11.

április
16.00

25-i
óra.

ülésén
További

bírálja

el,

információk

a

kérelmek

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 2018. 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 ellátás

□

Sportfeladat ellátás

□

Kulturális feladat ellátása

□

Egészségügyi 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:
- a program tervezett összköltsége:

……………………………………

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:
Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

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

Szentgotthárd, 2018. év …………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
benyújtásának

Képviselő-testülete

határideje

2018.

április

2018.
11.

április
16.00

25-i
óra.

ülésén
További

bírálja

el,

információk

a

kérelmek

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:
A
munkanélküliség
helyzete
Szentgotthárdon.
Gazdaságfejlesztési
program
megvalósulása,
helyi
gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és a
foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Korábban gyakrabban, évente foglalkoztunk a munkanélküliség szentgotthárdi helyzetével. A
válság csökkenésével, a gazdasági irányok átszabásával és a gazdaság stabilizálódásával azt
láttuk, hogy a munkanélküliség csökken, egyre többen tudnak elhelyezkedni országosan is,
Szentgotthárdon meg különösképpen. Ismét előkerült az az évtizedekre feledésbe merült
fogalom, hogy munkaerőhiány. Érzékelhetően ez alakult ki a gazdaság több területén is – a
termelő ágazatokban éppen úgy, mint a szolgáltatásban. Mindezek miatt az elmúlt években
nem került sor Szentgotthárd munkaerőpiaci helyzetének vizsgálatára.
Igényként merült fel az önkormányzati szférával szemben is annak a lehetőségnek a
vizsgálata, hogy tudnak-e az önkormányzatok saját gazdaságélénkítő programmal előállni és
segítségére lenni a gazdasági élet szereplőinek. Szentgotthárdon voltak elképzelések ezzel
kapcsolatosan a 2015. évben. Létre is jött egy gazdaságfejlesztési helyi terv.
Az említett két dolog között mutatkozik összefüggés (munkanélküliség helyzete illetve helyi
gazdaságélénkítő program – vélhetően e napirend kezdeményezője ezek miatt javasolta ezt a
két témát együtt tárgyalni. M inden esetre ezzel az előterjesztéssel most mindkét kérdéskör
iránt érdeklődőknek megpróbálunk információkkal szolgálni.
I.

A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon
E témához a Szentgotthárdi Járási Hivatal segítségét kértük. Már az előterjesztés címének a
meghatározása is érdekes, hiszen most is mint a korábbi hasonló vizsgálatoknál mindig a
„munkanélküliség helyzetét” akartuk tanulmányozni, a valóságot ebből a szempontból
jobban ismerő hivatal viszont válaszában a foglalkoztatottság helyzetének vizsgálata című
anyagot adta át. Azt, hogy a hangsúly az utóbbi években tényleg áttevődött a
munkanélküliségről a foglalkoztatásra az jól kiolvasható a dokumentumból. Úgy tűnik
valóban mintha nem az lenne már szerencsére elsődleges, hogy mit kezdjünk a
munkanélküliséggel mint orvoslást igénylő társadalmi kérdéssel. Ma a foglalkoztatottságot
tanulmányozzuk – remélhető, hogy mindez nem csak játék a szavakkal hanem valóban ez az
igazság.
Az 1. számú melléklet szerinti anyagot kaptuk a Járási Hivataltól. A benne felvázolt kép
vegyes. Vannak pozitív dolgok, van szó negatív folyamatokról is. Bennünket két dolog
érdekel leginkább: csökkenjen a munkanélküliek száma hiszen aki dolgozik, az saját maga és
családja problémáit meg tudja oldani és nem szorul az önkormányzat segítségére. A másik
dolog amit szeretnénk, hogy lehetőség szerint növekedjen azon szakmák száma, ahol
munkaerőt keresnek hiszen azt feltételezzük, hogy ebben az esetben nemcsak, hogy az
emberek el tudnak helyezkedni, hanem a termelés is nő, ami végső fokon majd adóbevételt
biztosít az önkormányzatnak.
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. Idézet a mellékelt beszámolóbólé:
Sorszám Szentgotthárdi Járási Hivatal
1.
Munkanélküliségi ráta
2.
Nyilvántartott álláskeresők száma
3.
Pályakezdők száma
4.
Álláskeresési támogatásban részesülők száma
5.
FHT-ban részesülők száma
6.
Újonnan bejelentett álláshelyek száma
7.
Tartós álláskeresők száma (egy éven túli)

5,4
364
18
91
53
69
84

Ha a beszámolót végigolvassuk, kirajzolódik egy különös kép a munkanélküliekről:
Ma is van egy réteg, amelyik hosszú évek óta van munka nélkül. Hiába van időnként egyes
területeken munkaerőhiány, ezek az emberek akkor sem tudnak elhelyezkedni. Nem
kompatibilis szakmákkal rendelkeznek vagy szakképzetlenek, emellett életkoruknál, még
gyakrabban egészségi – mentális állapotuknál fogva nem nagyon tudnak kilépni a
munkanélküliség köréből.
Van egy igen jelentős réteg, akik kihasználva földrajzi elhelyezkedésünket Ausztriában
esetleg Szlovéniában vállalnak munkát. Ők egyrészről nem szentgotthárdon álláskeresők,
nincsenek munka nélkül; másrészről persze nem is jelennek meg mint akik a szentgotthárdi
cégeknél munkát akarnak vállalni. A fiatalok között is a legjobbak többnyire rendelkeznek
megfelelő nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel, ezért a magas kereseti lehetőség
külföldre vonzza őket, velük sem tudnak a szentgotthárdi munkaadók számolni.
A végeredmény az, hogy nagyon gyakran a legjobban képzett, nyelvet beszélő emberek
vagyis a legjobban képzett rétegbe tartozók külföldön dolgoznak – emiatt aztán vannak
betöltetlen álláshelyek, ahova viszont az ország más területeiről, netán külföldről (a
tapasztalatok szerint Ukrajnából és Romániából) kell munkásokat idehozni.
Ami a munkaerő keresletet (munkahely kínálatot) illeti: Több területen is van kereslet a
munkaerőre: fémipar, vendéglátás, turizmus, textilipar. Többségében szakembereket
keresnek, de betanított munkára (gépi,- kézi csomagoló, textilipari gépkezelő) is fokozott és
folyamatos az igény.
A járás munkaerő-piacára befolyással levő Opel körüli változások átmenetileg mégis a
munkaerő iránti kereslet csökkenését mutatják. Az OPEL Szentgotthárd 2017. november
27-én 100 fős csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be, amely a tervek szerint 70 fő
szellemi és 30 fő fizikai állományú munkavállalót érintett volna. A tervezett 100 fő helyett 84
fő munkaviszonya 2018. február 28. napján szűnt meg közös megegyezéssel, Ezidáig 19 fő
regisztrált álláskeresőként, melyből 3 személy már el is helyezkedett.
A jelek szerint helyben két nagyobb vállalkozás és több kisebb fémipari jellegű foglalkoztató
is tud majd munkát biztosítani az OPEL-ből érkező munkavállalóknak.
.
A különböző rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott
az álláskeresők ellátás szerinti összetétele.
2017. évben a regisztrált álláskeresők 21,7 %-a részesült álláskeresési járadékban.
Foglakoztatást helyettesítő támogatást 57 fő (20,28%) kapott. 127 fő álláskereső az
elhelyezkedés reményében működik együtt a hivatallal.
A pályakezdő munkát keresők száma 17 fő. Többsége középfokú (12 fő), alapfokú
végzettségű (1fő). Diplomával rendelkező pályakezdő 1 fő. Összességében megállapítható,
hogy a megyében Szentgotthárdon a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresőkön belül a
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pályakezdők aránya. A tanév befejeztével sem jelent meg számottevő pályakezdő
munkanélküli.
Szentgotthárdon is több Munkaerő-piaci program indult el ami a helyzetünkön javíthat,
ezekről részletes leírás olvasható a mellékletben. Ilyenek: GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra,
GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei Gazdaság-és Foglalkoztatás-fejlesztési
Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci program
A TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020”
elnevezésű munkaerőpiaci program
A foglalkoztatást segít elő a diákmunka is és a Közfoglalkoztatás is. Mindkettő működött
Szentgotthárdon.
II.
Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő
program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon
Néhány évvel ezelőtt a kormányzati elképzeléseket látva az önkormányzatokkal
kapcsolatosan olyan irányokat véltünk felfedezni, melyek szerint az volt az elképzelés, hogy
az önkormányzatoknak valamilyen módon bele kell kapcsolódniuk a helyi
gazdaságfejlesztésbe. Ennek megfelelően mi is elkezdtünk kidolgozni egy helyi
gazdaságfejlesztési programot. Tudtuk azt, hogy egy önkormányzatnak a lehetőségei ebben
meglehetősen korlátozottak . Aztán volt testületi döntés fejlesztési tartalék elkülönítésére,
amikor fejlesztési tartalékba helyeztük a tervezett helyi iparűzési adó 5%-át azzal, hogy az
összeg a Képviselő-testület döntése alapján gazdaságélénkítésre kerül felhasználásra. Ezen
összeg nagysága 67,5 m/Ft volt.
Így fogalmaztunk 2015-ben: „Jelen pillanatban a település gazdasági szereplőinek
képviselőitől kapott információk alapján a legnagyobb probléma a megfelelő lakás / lakhatás
biztosítása a dolgozók számára”.
Ebből lett a munkásszállás kialakításának koncepciója a volt határőr laktanyában amihez
később pályázatot is írtak ki amelyen el is indultunk és nyertünk is – és bár számos kisebb –
nagyobb adminisztrációs akadállyal szembesültünk, azokon többé kevésbé túl tudtunk lépni –
most ennek megvalósítása következik. Időközben persze változott a környezet és bár az I.
fejezetben és az Előterjesztés mellékletében olvasható dokumentum szerint egy fontos
szentgotthárdi cégnél (Opel) átmenetileg visszaesés is tapasztalható – ez még nem jelenti azt,
hogy a munkásszállás kialakítását szolgáló projektet nem kell továbbvinni.
Viszont a 2015. évi gazdaságélénkítő kerethez hasonló keret létrehozatalára jelenleg nincs
esély.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az adóbevételei alapján képes lehetne elvben
gazdaságfejlesztési alap elkülönítésére is – sajnálatos, hogy ezt éppen az állami szintről
akadályozzák meg összesen ebben az évben több mint 400 millió Ft elvonásával. Az ország
legtöbb önkormányzata Szentgotthárdnál kevesebb adóbevétellel rendelkezik – azok a
települések meg emiatt nem tudnak helyi gazdaságfejlesztést végrehajtani. Nincs tehát más
esély, mint az állam által kiírt pályázatokon való indulás.
Ilyen a Szentgotthárd Város Önkormányzata által elnyert ipari park fejlesztési program.
Ennek keretében meglévő gyárakhoz a közlekedés feltételeit teremtéjük meg (kerékpárút és
autóbuszforduló kiépítése) illetve további termelő üzemek letelepítése érdekében új ipari
parki terület (Ipari Park III.) létrehozását kezdtük meg. Így a szentgotthárdi gazdaságélénkítő
programunknak a munkásszállás kialakítása mellett ez a második eleme. Ez a projekt is
megvalósítás alatt áll.
Csatlakoztunk a munkaerőpiaci helyzetet feltáró dokumentumban is említett Vas Megyei
Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 megnevezésű pályázathoz.
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Ide sorolandó negyedikként a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
megnevezésű Zalaegerszeg- Szombathely- Szentgotthárd térségében létrejött szerveződés,
melynek Szentgotthárd fontos tagja.
Helyi gazdaságunkat ezekkel a projektekkel tudjuk fejleszteni a legjobban.
A közeli jövőben reményt adhat m ég esetlegesen a saját Szentgotthárdi Ipari Park Kft-nk,
melyet fel lehetne fejleszteni olyan szintre is, hogy a társaság tudjon segíteni az ipari parkba
betelepült cégeknek szolgáltatásokkal – megkönnyítve ezzel bizonyos területeken azok
mindennapjait. Ehhez persze szintén pénzre lenne szükség de a lehetőséget nem kellene
elvetni.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A munkanélküliség helyzete
Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési,
gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon című
előterjesztést
„A” variáció: elfogadja.
„B” variáció: a következő kiegészítésekkel fogadja el: …. .
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. március 19.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Tájékoztató a Szentgotthárdi Járás foglalkoztatási helyzetéről
A szentgotthárdi járás munkaerő-piaca a területi elhelyezkedést illetően különleges
helyzetben van. Szlovénia és Ausztria közelsége erősen befolyásolja a helyi munkaerő-piaci
folyamatokat, a területi elhelyezkedés előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előnyként
jelenik meg a határ közelsége, a napi ingázás lehetősége, ami jelentősen csökkenti a
regisztrált munkanélküliek számát. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő
nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel is, ezért a magas kereseti lehetőség külföldre
vonzza őket. Az idősebb munkaerő esetében azonban a szükséges nyelvismeret nem minden
esetben áll rendelkezésre, így ők nem, vagy csak nehezen tudnak külföldön elhelyezkedni.
Hátrány, hogy a határ miatt csak az ország belseje felé van mód a munkaerő biztosítására.
A járás munkaerő-piacán, az ipari parkban sok a nagyobb létszámú foglalkoztató. A magasan
kvalifikált, képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok
alvállalkozóinak állásajánlataira direkt módon jelentkezhetnek a honlapokon keresztül a
munkavállalók. A cégek többször maguk toborozzák a munkaerőt, néhány foglalkoztató kér
csak azonnali közvetítést.
A kisebb foglalkoztatók többnyire a járási hivatal által kínált foglalkoztatási támogatások
igénybe vételével kívánják a munkaerőt foglalkoztatni. A beszámoló III. részében részletezett
programok segítségével a foglalkoztatók különböző mértékű és időtartamú támogatásban
részesülnek az általuk alkalmazott munkavállaló bérének illetve a munkaadói terhek
finanszírozásához.
Emelkedett az igény az általános közvetítésre, melyek a nem támogatott álláshelyekre
irányulnak (vendéglátás, turizmus, textilipar). Többségében szakembereket keresnek, de
betanított munkára (gépi,- kézi csomagoló, textilipari gépkezelő) is fokozott és folyamatos az
igény. Folyamatos a kereslet a vendéglátó-ipari, a fémipari és a turisztikai jellegű szakmák
iránt. A kis és középvállalkozások nagyon aktívak, jó kapcsolatot tartanak a járási hivatallal,
az együttműködésre a kölcsönös segítségnyújtás jellemző.
A járás munkaerő-piacára befolyással lesz, hogy a francia PSA-csoport 2017 júliusában
megvásárolta az Opelt, így a szentgotthárdi Opel-gyárat is, ami a járás legnagyobb
foglalkoztatója. Október közepén száz munkást irányítottak vissza a WHC Személyzeti
Szolgáltató Kft. munkaerő-kölcsönző céghez. Az OPEL Szentgotthárd 2017. november 27-én
100 fős csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be, amely a tervek szerint 70 fő
szellemi és 30 fő fizikai állományú munkavállalót érintett volna. A tervezett 100 fő helyett 84
fő munkaviszonya 2018. február 28. napján szűnt meg közös megegyezéssel, melyből 32 fő
volt érintett a járásból. Ezidáig 19 fő regisztrált álláskeresőként, melyből 3 személy már el is
helyezkedett.
Helyben két nagyobb vállalkozás és több kisebb fémipari jellegű foglalkoztató várhatóan tud
majd munkát biztosítani az OPEL-ből érkező munkavállalóknak.
Egyik ilyen cég a 2014-ben alakult cég az AMES Hungária Kft. Jellemző munkakörök:
gépkezelő, minőségellenőr, autóipari alkatrészek gyártása. A jövőben 6600 m2 csarnok épül,
mely 2018. év I. negyedévében készül el.
A másik pedig a Kiswire Kft. 2014-ben alakult (korábban Arcelor Mittal Kft, 2008. év,
Stachlcord 1998. év). Közvetítési szolgáltatásunkat a jövőben igénybe kívánják venni, annak
ellenére, hogy magán-munkaerő kölcsönző céggel is kapcsolatban állnak. Jellemző
munkakörök: gépkezelő, raktáros, anyagmozgató, jellemző termék: sodrott acél gyártása.

I.

A regisztrált munkanélküliek száma és összetétele 2017. évben
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2017. évben a nyilvántartott álláskeresők átlagos létszáma 281 fő volt. 7,8 %- kal több (22 fő)
a 2016. évi 259 főhöz képest.
1. Álláskeresők iskolai végzettség szerint:
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Álláskeresőink megközelítőleg 60 %-a középfokú végzettségű, míg alapfokú iskolai
végzettséggel 97 fő keresett munkát. A diplomával rendelkezők száma 16 fő. Középfokú
szakképzett 146 fő, gimnázium 24 fő.
2. Korcsoport szerint:
Az álláskeresőink közül legtöbben középkorúak. A korosztály nehezen elhelyezhető az
elsődleges munkaerőpiacon (elavult szakma, mentális, egészségügyi problémák és az életkor
miatt).
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jelentősen megváltozott az álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra
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is mutatja.
2017. évben a regisztrált álláskeresők 21,7 %-a részesült álláskeresési járadékban.
Foglakoztatást helyettesítő támogatást 57 fő (20,28%) kapott. 127 fő álláskereső az
elhelyezkedés reményében működik együtt a hivatallal.
5. Pályakezdők:
A pályakezdők száma 17 fő. Többsége középfokú (12 fő), alapfokú végzettségű (1fő).
Diplomával rendelkező pályakezdő 1 fő regisztráltunk van.
6. Tartós regisztráltak:
Tartósan – egy éven túl – regisztráltak száma 92 fő.
7. Az álláskereső utolsó munkahelye TEÁOR szerint:
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
B Bányászat, kőfejtés
C Feldolgozóipar
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
F Építőipar
G Kereskedelem, gépjárműjavítás
H Szállítás, raktározás
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
J Információ, kommunikáció
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység
L Ingatlanügyletek
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő
S Egyéb szolgáltatás
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás
végzése saját fogyasztásra
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U Területen kívüli szervezet
- Nincs adat

26
41

A Szentgotthárdi Járási Hivatal 2017. évben elért eredményeit a következő tényezők
befolyásolták:
- kedvezőtlen a regisztrált munkanélküliek összetétele
-

jelentős csökkenés történt a regisztrált munkanélküliek számában

-

a közfoglalkoztatás jelentősen csökkenti az elsődleges munkaerő-piacra történő
elhelyezkedés lehetőségét

-

a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program, a GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program -5.1.1.-15-VS1-2016-00001- „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum
2014-2020” és a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program -5.1.2-15-VS1-201600001 "A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a
helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci programok
elindultak,

-

Ausztria és Szlovénia közelsége szezonális illetve állandó munkalehetőséget biztosít a
nyelvet beszélő munkavállalóknak

A fenti okok miatt az álláskeresők elhelyezése és a munkaerőigények kielégítése
nehézségekbe ütközik. A regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada tartósan
munkanélküli, alacsony végzettségű, illetve 50 év feletti. Több esetben ezen jellemzők egy
személynél halmozottan jelennek meg. Van egy viszonylag állandó, több éve munkanélküli
réteg, amelynek sikeres közvetítése nehéz. A járásra az év folyamán nem volt jellemző
nagyobb ki- és beáramlás.
A megyében Szentgotthárdon a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresőkön belül a
pályakezdők aránya. A tanév befejeztével sem jelent meg számottevő pályakezdő
munkanélküli.
2017. évben nagyobb létszám felvételére nem került sor. Megállapítható, hogy a munkaerő
iránti kereslet jelentősen csökkent. Egyszerre jelentkezett a munkaerő kereslet csökkenése,
valamint a regisztrált munkanélküliek számának csökkenése (együttműködés hiánya az
álláskeresési járadék lejárta után, önálló elhelyezkedés, támogatással történő elhelyezés és a
közfoglalkoztatás miatt).
II.

2018. évre vonatkozó statisztikai adatok

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Szentgotthárdi Járási Hivatal
Munkanélküliségi ráta
Nyilvántartott álláskeresők száma
Pályakezdők száma
Álláskeresési támogatásban részesülők száma
FHT-ban részesülők száma

5,4
364
18
91
53
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6.
7.

Újonnan bejelentett álláshelyek száma
Tartós álláskeresők száma (egy éven túli)

69
84

(A statisztikai adatok a 2018.01.20-i adatokat tartalmazzák)
Sorszám Szentgotthárdi Járási Hivatal
1.
Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Közfoglalkoztatási ráta (%)
Közfoglalkoztatottak aránya a
2.
közfoglalkoztatottak és álláskeresők
együttes számához viszonyítva

122
28

(A statisztikai adatok a 2017.12.20-i adatokat tartalmazzák)

III. Munkaerő-piaci programok, támogatási eszközök
1. GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra
Az Európai Szociális Alap támogatja az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű munkaerő-piaci
programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a
munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerő-piaci program lebonyolítói a
kormányhivatalok és a járási hivatalok. A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresőkre és azokra a 25-64 év közötti szolgáltatást igénylőként,
közvetítést igénylőként nyilvántartottakra (körükben azokra a személyekre, akik gyermekük
gondozása vagy rehabilitációs ellátásuk miatt álláskereső nyilvántartásba nem vehetők, de
képzéssel támogathatók) és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra
irányul, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen
munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő.
Munkaerő-piaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a
kiemelt csoportba tartozók:
− a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
−

az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,

−

a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő
nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való
belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi
segélyben/csecsemőgondozási díjban)

−

a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.
2. GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti
fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét
lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára az
országban egységesen a járási/kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az
Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.
Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás. Célcsoport: a 25 év alatti
(15-24 év közötti) nem tanuló és nem dolgozó fiatalok.
Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programokban
kiemeltek a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott fiatalok, akiknek esetében cél,
hogy 6 hónapon belül történjék meg valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a
foglalkoztatásra vagy tanulásra.
3. A TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 "A Dél-Vas Megyei Gazdaság-és
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés
szolgálatában" elnevezésű munkaerőpiaci program
A program célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és
gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. Az
Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A
TOP-5.1.2-15 program személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást.
A térségi és helyi szintű foglalkoztatási –és gazdaságfejlesztési programok megvalósításában
a kormányhivatalok és a járási hivatalok vesznek részt.
A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát
vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők vonhatóak be.
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
- Alacsony iskolai végzettségűek
-

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

-

50 év felettiek

-

GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket
egyedül nevelő felnőttek

-

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

-

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek

-

Megváltozott munkaképességű személyek

-

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

4. A TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 20142020” elnevezésű munkaerőpiaci program
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A programba vonást, a támogatási ügyintézést a program szombathelyi ügyintézője
bonyolítja. Az ügyfelek felkutatása, toborzás, a program-előkészítése a Szentgotthárdi Járási
Hivatal illetékességi területén történik a TOP-5.1.2 ügyintéző és mentor segítségével.
5. Diákmunka
A szentgotthárdi járást illetően a diákmunka vonatkozásában 2017. év nyarán 3.460.000,-Ft
állt rendelkezésre.
Összesen 11 önkormányzat jelezte igényét diákmunkára a 2016.07.01 – 2016.08.31 időszakra
vonatkozóan. A támogatási összegből 2.617.066,- Ft került felhasználásra. A támogatási
összeg egy – egy diák 3 hetes (15 munkanapos) foglalkoztatását tette lehetővé. Jellemző
munkakörök: takarító és hivatalsegéd.
6. Közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2017. évben 21 közfoglalkoztató részesült
támogatásban, a hatósági szerződésekben bevont foglalkoztatottak száma 81 fő.
A Kistérségi (járási) start közmunka mintaprogram keretében A 2017.03.01 és 2018.02.28
közötti időszakban induló kistérségi/járási közfoglalkoztatásra egy önkormányzat nyújtott be
pályázatot.
Szentgotthárd, 2018.03.19.
Dr. Orbán István
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