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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése.
Beszámoló a 2019. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. április 1-jei 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 2019. évi tevékenysége (1. sz. melléklet)
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 város civil szervezetei ezúton is köszönik a Képviselő-testületnek, hogy támogatásaikkal
lehetőséget teremtettek arra, hogy megvalósíthassák programjaikat.
A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját, számos
területen nyújtanak segítséget tagszervezeteiknek, illetve pártoló tagjaiknak. A Fórum és
szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a
szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni. A közel 60 aktív szervezet
munkája jelentősen színesítik a város kulturális és sport életét.
A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, a helyi civil
szervezetek tájékoztatása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil
Információs Centrummal, amely rendszeresen tart tájékoztatókat, információs napokat,
fórumokat Szentgotthárdon is. Ez az együttműködés rendkívül hasznos a civileknek, hiszen a
Vasi CIC-en keresztül számos információt kapnak a civil szférát érintő esetleges
változásokról, pályázati lehetőségekről és egyéb tudnivalókról.
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, a korábbi években tagként már ők is csatlakoztak.
A városban működő civil szervezetek száma stabil, sőt inkább a növekedés tapasztalható.
Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 48 civil szervezet, a pártoló szervezetek száma 15,
összességében 63 szervezettel tartanak kapcsolatot, ebből 4 kistérségi. Köztük legtöbben jogi
személyek, de vannak köztük nagyon aktív civil társaságok – körök vagy klubok – is.
A NEA működési pályázatán szinte minden évben sikerül támogatást nyerniük, amely nagy
segítséget jelent a működési feltételek biztosításában.
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Az elmúlt évek során hatékony együttműködés alakult ki a Civil Fórum és a szervezetek,
valamint az önkormányzat / hivatal között, és nagyot fejlődött az egymás közötti
kommunikáció is. A civil szervezetek felzárkóztak e téren is, magabiztosan használják a
számítógépeket, levelezőrendszert, közösségi oldalakat.
A Civil Fórum számos programot szervezett az elmúlt évben is (2. az. melléklet): civil nap
főzőversennyel, Kistérségi forgatag, Közös Érdekek Kerekasztala, Civil Szervezetek Baráti
Találkozója, „Év civil szervezete díj” átadása (2019-ben A Szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány nyerte el).
Az önkormányzat civil referensével folyamatos a kapcsolattartás, a Civil Fórum beszámolója
alapján a civil szervezetek elégedettek az együttműködéssel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum 2019. évi tevékenységének összegzése:


















összefogta a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőségei szerint
segítette a szervezetek működését,
működtette a civil irodát és biztosította a működtetés feltételeit (számítógép,
fénymásoló, nyomtatók, asztalok, székek, szőnyeg, telefon, internet, porszívó,
irodaszerek),
januárban és februárban közmunkást foglalkoztatott, majd 4 hónapon át alkalmi
foglalkoztatott segítette az iroda működését és a civilek munkáját, azt követően
önkéntesek látták el az esetleges feladatokat (kommunikáció, takarítás),
tavaszi szemétszedési akció,
eleget tettek a Vas Megyei Civil Szolgáltató meghívásainak, részt vettek megyei
fórumokon,
összegyűjtötték az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját, amely a Szentgotthárd
újságban és a város honlapján is megjelent,
a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartottak fenn, meghívást kapnak
rendezvényeikre és a híreket, tájékoztatókat számukra is eljuttatják,
negyedévente egyeztettek az önkormányzattal az aktuális feladatokról,
több alkalommal, szinte minden hónapban, adtak át civil szervezetek programjairól
híreket a Szentgotthárd újság számára,
információkhoz segítették a helyi civileket, évi több alkalommal tájékoztató
fórumokat, tanácsadó napokat szerveztek,
2019 márciusában beszámoltak az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,
közreműködtek a Cselekvési és programterv elkészítésében, 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,
véleményezték negyedévente a Civil Alapra benyújtott pályázati kérelmeket,
programjaikon fogadták a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolásokat.

Működési feltételek biztosítása:
A legfontosabb feladatuk a civil iroda hosszú távú működését segítő háttérbázis biztosítása:
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A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 248 ezer Ft
támogatás fedezetül szolgált a civil iroda telefon-, internet- és bankköltségre,
adminisztrációs költségekre.
A Civil Alap terhére kétszer nyújtottak be pályázatot, melyből 500 ezer Ft támogatást
kaptak (Civil Nap és Kistérségi Forgatag, CISZEBAT, „Év Civil Szervezete” díj).
A Harmónia Egészségvédő Kör Civil Alaphoz benyújtott pályázatait is SZCIF
koordinálta.

A civil szervezetek működési feltételeinek forrásait a Civil Fórum beszámolójának 4. 5. és 6.
oldalán található táblázatok részletezik.
A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő
szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind
az Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket
és városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését
javasolja a Civil Fórum.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz,
programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak
is szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A
továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk.
2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek
elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2019-ben az alábbi civil szervezetek vállaltak részt a
feladatellátásban:










Farkasfa Jövőjéért Egyesület – városrészi klub fenntartása, kaszálás a városrészen
Horgász Egyesület – a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület – városrészi klub fenntartása,
elszórt szemét, hulladék évi egy alkalommal történő összegyűjtése, kaszálás a
városrészen
Máriaújfaluért Egyesület – városrészi klub fenntartása, elszórt szemét, hulladék évi
egy alkalommal történő összegyűjtése, kaszálás a városrészen
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány – Szentgotthárdról
Apátistvánfalvára vezető út mentén a szemét összegyűjtése az év folyamán
Pannon Kapu Kulturális Egyesület – kulturális feladatok
Rábafüzesért Egyesület – városrészi klub fenntartása
Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete – városrészi klub
fenntartása (Zsida)

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 2019. 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 2019. évi költségvetésében.
Az Alapból történő kiutalásokat az alábbi táblázat részletezi:

SZT/173-21/2019.
SZT/173-22/2019.

Határozat
száma
74/2019.
74/2019.

SZT/173-23/2019.

74/2019.

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

SZT/173-24/2019.

74/2019.

Evangélikus Egyházközség

SZT/173-25/2019.

74/2019.

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

SZT/173-26/2019.

74/2019.

SZT/173-27/2019.

74/2019.

SZT/173-28/2019.

74/2019.

SZT/173-29/2019.

74/2019.

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik
Egyesülete
Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas
Egyesület
Rábafüzesért Egyesület

SZT/173-30/2019.

74/2019.

Szentgotthárdi Civil Fórum

SZT/173-49/2019.

123/2019.

SZT/173-50/2019.
SZT/173-51/2019.

123/2019.
123/2019.

SZT/173-52/2019.

123/2019.

SZT/173-53/2019.

123/2019.

Ikt. sz.

Szervezet

Támogatás tárgya

Szentgotthárdi VSE
PresiDance Táncsport Egyesület

V. Könye Róbert Emlékverseny
I. PresiDance Kupa
Juniális, avagy nagyszülők és unokák
sportnapja
Hittantábor
Békefi Antal népdalkör jubileumi
programja
Gyereknap

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik
Egyesülete
SZEMLE Egyesület
Horgász Egyesület
A Szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány
Nagyboldogasszony Plébánia

Patronált gyerekek kirándulása
Szombathelyi szlovének és az egyesület
találkozója
Gyereknap és Szent Iván éj
Civil Nap, Kistérségi Forgatag, alkalmi
munkavállaló

Támogatás
összege
23000
150000
35000
192000
150000
120000
60000
100000
40000
380000

Kiállítás megnyitó

60000

Ifjúsági alkotótábor
Horgászversenyek

146000
120000

Művészeti tábor

300000

Nyári hittantábor

250000

SZT/173-54/2019.

123/2019.

SZT/173-55/2019.

123/2019.

SZT/173-56/2019.

123/2019.

SZT/173-57/2019.

123/2019.

SZT/173-58/2019.

123/2019.

SZT/173-59/2019.
SZT/173-60/2019.

123/2019.
123/2019.

Máriaújfalu Városrészi
Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Rábatótfalu Városrészi
Önkormányzata
Zsida-Zsidahegy Városrészi
Önkormányzata
Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület
Magyarországi Szlovének Szövetsége
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárdi Énekegyesület
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcm.
Alapítvány
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Hármashatár Baráti Kör
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület
Rábakethely Városrészi
Önkormányzata

Falunap

300000

Olvasótábor

100000

Falunap

300000

Gulyásparty

100000

Ablakcsere

288000

Nemzetközi Művésztelep

1000000

Harmónia Egészségvédő Kör - Őszi-téli
egészségvédő napok
Diabétesz Klub - Diabétesz világnap
Karácsonyi hangverseny

1008000

SZT/173-87/2019.
SZT/173-88/2019.

155/2019.
155/2019.

96500
275000

SZT/173-89/2019.

155/2019.

SZT/173-90/2019.
SZT/173-91/2019.
SZT/173-92/2019.

155/2019.
155/2019.
155/2019.

SZT/173-93/2019.

155/2019.

SZT/173-94/2019.

155/2019.

SZT/173-95/2019.

155/2019.

Rábafüzesért Egyesület

SZT/173-96/2019.

155/2019.

Zsida-Zsidahegy Városrészi
Önkormányzata

Idősek adventje, városrészi karácsony

200000

SZT/173-97/2019.

155/2019.

Szentgotthárdi Civil Fórum

CISZEBAT, KÉK, Év Civil Szervezete
Díj

120000

Gasztronómiai bemutató

144500

Klubkarácsony
Márton napi program
Idősek napja, Mikulás

150000
120000
300000

Idősek napja

12000

Mikulás, adventi hangverseny, idősek
karácsonya
Idősek napja, Mikulás, karácsonyi
készülődés

300000
160000

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. 2019-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv
kidolgozására, az abban kitűzött célok zömmel eredményesen megvalósultak.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019-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 2020. évi
közös cselekvési programterve
A Civil Fórum megküldte az idei évi munkatervét és javaslatait az idei évre vonatkozóan (3.
sz. melléklet), azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évi cselekvési és
programtervet a jelen szituáció fennállásáig nem tudjuk biztos pontokkal összeállítani. A terv
legnagyobb részét a különböző rendezvények, programok adják (pl.: civil nap, juniális,
csatafutás, stb.), amelyek jelenleg meg nem határozható ideig nem tarthatóak meg.
6.) A 2020. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
A járványügyi helyzet miatt a költségvetés újratervezése várható, így a korábban
megállapított keret változhat. A megszokott menetrend szerint már biztos, hogy nem tudjuk
elindítani a pályázatokat, hiszen a legtöbb kérelem rendezvények szervezésére irányul,
amelyek határozatlan ideig nem tarthatóak meg.
Ennek okán sem a szabályzatot, sem a pályázati kiírást nem tudjuk összeállítani, azokat csak a
járvány elmúltával és a módosított költségvetés ismeretével konkretizálhatjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjenek!
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Határozati javaslat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere
az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban
végzett 2019. évi munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
az Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési
programtervéről, valamint a 2020. évi Civil alap pályázattal kapcsolatos szabályokról
a járványhelyzet megszűnésével dönt majd.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2020. március 23.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Mellékletek:
1. sz. melléklet - Beszámoló 2019..pdf
2. sz. melléklet - Eseménynaptár 2019..pdf
3. sz. melléklet - Munkaterv 2020..pdf
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Tárgy: Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv
megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
2019. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2020.
évi
munkatervéről.
Szentgotthárd
Város
Idegenforgalmi
Koncepciójának felülvizsgálata.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. április 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
I/1. SZERVEZETI HÁTTÉR
Az Önkormányzat 2013-ban a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást a városi turisztikai feladatok koordinálására / ellátására, a
megállapodásban 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 a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak
meg a felek - 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 feltétlenül fő profil szerint, de természetesen további szereplők is részlegesen
érintettek a városi turizmus szervezésében.
a turisztikai feladatok ellátása ugyan átkerült a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől,
a látógatóközpont működtetése jelenleg 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 üzemeltető vállalkozás. A sporttelep sportturisztikai feladatain
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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 kapcsán a sport- és ifjúsági referens szervező
munkája mellett a 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.

I/2. BESZÁMOLÓK
A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület megküldte a 2019-ban elvégzett
tevékenységekről szóló szöveges és pénzügyi beszámolót (1. és 2. számú melléklet) és a
2020. évi munkatervet is (lásd: 3. sz. számú melléklet), ezeket az előterjesztéshez csatoltuk.
Az Egyesület munkaszervezete ugyan 2 főből áll, az egyik munkatárs azonban a SI-HU MuraRaba Tour projekt feladatainak ellátását végzi 6 órában, a pályázat által finanszírozva. Az
Egyesület és az iroda feladatait továbbra is csak 1 fő végzi és ez továbbra is okoz
fennakadásokat a Tourinform iroda ügyfélszolgálati működésének biztosításában. Nyáron
diákokkal, szezon után alkalmi munkavállalók bevonásával oldották meg a nyitva tartást. Az
Egyesület tagsága nem változott, továbbra is 27 taggal rendelkezik a szervezet. A
TOURINFORM hálózat új stratégiája és arculata tavaly bemutatásra került, a logókat
lecserélték a szentgotthárdi irodában is. Csatlakoztak a MTÜ által meghirdetett „Kajla”
családokat célzó kampányhoz, amelynek eredményeképpen helyben is nőtt a forgalom az
irodában. A 2018-ban beszerzett kerékpárokkal elindították az önálló kerékpáros
programjaikat. Projektek keretében folytatódik a helyi idegenvezető képzés illetve a helyi
termékekre is nagyobb figyelem összpontosul: ötletpályázat és helyi termék vásárok is
megvalósultak. Kitelepültek a Történelmi Napokra, más megyei rendezvényeken is elérhetők
voltak a helyi kiadványok, illetve szeptemberben – szintén pályázati projekt keretében –
„kuruc napot” szerveztek. A Mura-Raba Tour keretében elkészült kiadványok és turisztikai
magazinműsor érintette városunkat is. Az Utazás Kiállításon való részvétel mellett promóciós
napokon is részt vettek és népszerűsítették a térséget. A „Határlos” elnevezésű AT-HU
projektben is partnerként szerepel a TDM, amely - többek között - a ciszter hagyaték
bemutatására koncentrál Mogersdorfban, Csörötneken és Szentgotthárdon.
A TDM képviselői az Önkormányzattal-Hivatallal legalább havonta egy alkalommal
egyeztető megbeszélésen is részt vesznek az Egyesület által megvalósított tevékenység és a
további teendők kapcsán.

I/3. FEJLESZTÉSEK:
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Több, a turisztikát vagy városképet is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET valósít/valósított
meg az Önkormányzat, a megvalósult vagy megvalósítás vagy elbírálás alatt álló, kapcsolódó
projektek:
a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása – a Várkert felújítása projekt -> megvalósult
a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” - Kossuth Lajos út
felújítása, kerékpárút építése -> megvalósult
- kültéri sportparkok és futókör építésére irányuló program –> kivitelezés 2020-ban
- a muzeális intézmények szakmai támogatása, a Kubinyi Ágoston Program keretében
múzeum fejlesztés -> megvalósult illetve az újabb is már megvalósítás alatt
- Az Alpokalja Motel és Kemping részleges felújítása (Magyar Kajak Kenu Szövetség
közvetlen támogatásával) – megvalósult és újabb fejlesztések várhatók
- a TOP fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében az egykori ciszter udvarház
turisztikai célú felújítása -> megvalósítás alatt
- LEADER program keretében a Ciszter tanösvény kialakítása és a várkerti játszótér
kalandparkká történő továbbfejlesztése -> elbírálás alatt
- Szentgotthárdi SPORTCSARNOK fejlesztésének befejező munkálatai ->
megvalósítás folyamatban
- Hársas-tó (horgász)turisztikai fejlesztése -> elbírálás alatt
városarculat alakítása kapcsán:
- az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési
Program keretében városarculati vonzerőt magába foglaló fejlesztések projekt ->
megvalósult
- az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Hunyadi út
felújítása -> megvalósult
- a szentgotthárdi zsidó temető felújítása (Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány)
-> megvalósult
- Csákányi László Filmszínház energetikai felújítás - nyílászáró csere és közösségi
programok (LEADER) -> megvalósítás folyamatban
- volt Művelődési Ház kerthelyiség felújítása (LEADER) -> megvalósítás előtt
- Kerékpárosbarát Település és Munkahely 2019” cím elnyerése
- LEADER projekt keretében a Színház szociális blokkjainak felújítása, valamint
hangtechnikai eszközök beszerzése -> elbírálás alatt
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019. keretében a
kolostorépület ablak felújítása -> megvalósítás alatt.
-

I/4. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSULÁSÁRÓL:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2005-ben fogadta el a „Szentgotthárd Város
idegenforgalom fejlesztési koncepciója és stratégiai programja” dokumentumot. A koncepció
helyett 2012. évtől a koncepció alapján megfogalmazott, a gyakorlat nyelvére lefordított és
folyamatosan frissített, aktualizált cselekvési terv volt az irányadó, kevesebb általános és több
konkrét, gyakorlati teendővel. 2015 januárjában tárgyalta és fogadta el az akkori képviselőtestület a 2015-2017. időszakra, 2018 márciusában pedig a TDM által előkészített 2018-
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2020. évekre szóló turisztikai cselekvési tervet – jelenleg ez utóbbi van hatályban,
legutóbb 2019 márciusában készült beszámoló a megvalósításával kapcsolatban.
Az előterjesztés előkészítésekor a turisztikai cselevési tervünk megvalósítása kapcsán az
abban megjelölt szervezetektől megkértük a beszámolóikat - a cselekvési terv táblázatában az
általuk küldött kiegészítéseket/változásokat más színnel jelöltük és ezt az előterjesztés 4.
számú mellékletéhez csatoltuk.

II. A SZENTGOTTHÁRD ELŐTT ÁLLÓ TURISZTIKAI
FELADATOK ELLÁTÁSA
Nagyon sok befektetett munka és kötelezettségvállalás eredményeképpen városunk
működésének egyik legfontosabb pillérévé vált a turizmus. Jelenleg több olyan új feladat és
kihívás elé néz Szentgotthárd, amelynek megoldásával foglalkoznunk kell a további előbbre
haladás érdekében.
A képet jelentősen árnyalja a világjárvány okozta helyzet. Ha a jelenlegi veszélyhelyzeti
állapot sokáig tart, annak talán legsúlyosabb kihatása a gazdaságra lesz. Ebben az esetben
sajnos nem a turizmus lesz az a gazdasági ág amely először tér majd magához és ahol majd
minden megy tovább a megkezdett úton. Pont ezért is lesz nehéz kitalálni, hogy miként
haladjunk majd tovább. Minden esetre az alábbi elképzeléseket még a veszélyhelyzet
kihirdetése előtti állapotok alapján állítottuk össze.
Az egyik ilyen a városi turisztikai iroda folyamatos működtetésének biztosítása.
Önkormányzat 2015. évben csatlakozott a TOURINFORM hálózathoz. Az iroda helyszínét
tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben történő megnyitás kapott végül támogatást,
de azzal, hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a
városközpontba kerüljön az iroda. A turisztikai szereplők is úgy gondolják, hogy ideális
helye a városi turisztikai szolgáltató irodának a városközpontban lenne. Megoldásra vár a
folyamatos nyitva tartás kérdése is, ami a TDM egyesületnek a régóta fennálló személyi
kapacitáshiány miatt komoly nehézségeket okoz.
A jóváhagyott közszolgálati kommunikációs stratégiában is szerepelt már, hogy fontos lenne
az önkormányzati közszolgálati kommunikáción jóval túlmutató városmarketing
kommunikációra is mind nagyobb hangsúlyt és kapacitásokat fektetni, elsősorban
turisztikai és befektetés ösztönzési szempontokra tekintettel. A helyi turisztikai
szereplőket összefogó TDM szervezet által működtetett „helloszentgotthárd” vonal erősítése
mellett gondolnunk kell arra is a stratégia szerint, hogy Szentgotthárd jelenlegi turisztikai
erősségei mellett hamarosan egy olyan új attrakció is megvalósul, amely nem csupán arra épít,
hogy a már a városban / a térségben lévő turisták szabadidejét lekösse, hanem hogy önmaga
jogán is turistákat és figyelmet vonzzon Szentgotthárdra. Az egyedülálló Interaktív
Időutazó Múzeum és vele együtt természetesen a város hatékony reklámjára /
népszerűsítésére, az érdeklődés fenntartására és a célközönséghez való eljuttatására
koncentrált erőket kell fordítani. Ehhez azonban a jelenlegi szervezeti kapacitásokat – a
meglévő kapacitások és eredmények sérelme nélkül, sőt, azokra építve elsősorban - mielőbb
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át kell alakítani. Ez a kibővített és megfelelő PR / marketingismeretekkel rendelkező
szervezeti keret innentől kezdve állandó résztvevője és szervezője lenne – a múzeum
üzemeltetése mellett – a turisztika és városmarketing működtetésének is, sőt, lehetőségeihez
mérten koordinálva a város és a térség további, elsősorban turisztikai szereplőinek hasonló
tevékenységét – írja a koncepció. (Pályázati forrásból az önkormányzat nem csupán egy
modern önkormányzati arculatot terveztetett meg 2019-ben, hanem egy könnyedebb városi
turisztikai arculatot is.)
A Képviselő–testület a 172/2017. számú határozatában döntött a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati
felhíváson való indulás mellett. A beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült,
megvalósítása már folyamatban van. A projekt eredményeképpen Szentgotthárdon épül meg
az az egyedülálló élmény-múzeum, amely egy teljesen felújított, háromszintes épületben ad
majd otthont a város nem mindennapi történelmét bemutató, különleges produkciónak. Olyan
egyedi látnivalója lesz ez a városnak, amely nem csupán a már itt lévő turisták szabadidejének
lekötésére szolgál, hanem amely kifejezetten felkelti a turisták figyelmét, amely miatt
kifejezetten Szentgotthárdot választják majd úti célnak a turisták/érdeklődök.
Az attrakció lényege az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás lesz: történelmi korokon utaztatja
át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a település fontos történelmi mérföldkövein át. Az interaktivitást – ezzel az
egyedülálló élményt – az adja, hogy a látogatónak cselekednie, válaszolnia kell a továbbhaladáshoz, amihez fel
kell használniuk az adott teremben az adott korhoz és témához kötődő tárgyakat, eszközöket, információkat. A
megvalósítás során a történelmi valóság látványos megidézését tűztük ki célul, a kialakítással hatásosan
rekonstruáljuk a megfelelő történelmi környezetet, ehhez pedig korhű és magas minőségű díszleteket,
berendezéseket (látványos, élethű 3D animációk LED-falakon megjelenítve) használunk majd. Az élményt
fokozzák még a kvadrofón hanghatású zajok, fényhatások, de még az illatgépek által kibocsátott szagok is. Az
Interaktív Időutazó Múzeum sok tekintetben több lesz, mint egy hagyományos múzeum: a legfontosabb
információkat ugyanis játékos formában tálalja, a rejtvények és játékos feladványok pedig immerzív élményként
garantáltan „beégnek” majd a résztvevők memóriájába. A látogatókat bevonó, izgalmas játékélmény a játszva
tanulásra és a szórakoztató ismeretterjesztésre épít, így ideális programeleme lehet nem csupán a családi- és
baráti kirándulásoknak, csapatépítő tréningeknek, de az osztálykirándulásoknak is.

Az előzetes tervek szerint az egykori ciszter udvarházban megvalósuló fejlesztés várhatóan
már 2020 őszén megnyithatná kapuit az érdeklődök számára – természetesen az országos
veszélyhelyzet fennállása és hatásai ezt az időpontot módosíthatják, azonban már most
időszerű foglalkozni és legalább elvi szintű döntést hozni a működtetés kérdéséről.
Az egész éven át nyitva tartó üzemeltetéshez, a hosszított napok munkaideje és a váltások
miatt (heti 5 - 6 napos nyitva tartás mellett, hétfői zárva tartással, ajándékbolt működtetésével)
egy időben minimum 3 fő munkatársra lesz szükség: 1,5 fő jegyárusító recepciósra a
fogadótérben és 1,5 fő „animátorra”, aki a felsőbb szinteken segíti a turistákat, igazgatja a
játékosok után/előtt a helyszíneket. Mindezek mellett nagyon fontos, hogy egy alkalmas,
felkészült és motivált vezető irányítsa majd az üzemeltetést, ennek keretében pedig a kiemelt
fontosságú marketing tevékenységet. (Elvárás projekt szinten, hogy az alkalmazottak között
legalább 1 fő turisztikai munkatársat alkalmazzunk.) Egy általános technikus/karbantartó,
mint felügyelő és problémaelhárító személy vagy szervezet megbízása is felmerül, a
szoftverek távoli gépről való karbantartása pedig ma már megoldható. A személyi
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költségeken túl természetesen kalkulálni kell olyan általános közüzemi költségekkel is, mint
fűtés, elektromos energia, víz, back-office költségek és marketingköltségek, karbantartás –
beleértve a digitális technika meghibásodásának / cseréjének költségeit is, melyek mind
megkövetelik a piaci alapú működést és hatékony szervezeti struktúra kialakítását.

A MEGOLDÁS: TÖBBFUNKCIÓS, VÁROSI TURISZTIKAI KÖZPONT
KIALAKÍTÁSA
A fentiekből látható, hogy az Időutazó Múzeum eredményes elindítása és működtetése
önmagában is komoly szervezési, személyi és költség igényekkel jár. A hatékonyság elve
megköveteli, hogy legalább a turisztikához kapcsolódó városi kapacitásokat egy helyre
koncentráljuk és összegezzük a már meglévő és a még szükséges erőforrásainkat. Ennek
oka nem csupán a működtetési költségek racionalizálása, hanem a városi szintű szakmai
egység(esség) megteremtése is.
Jelenleg a TDM és Tourinform irodai, illetve azokkal összefüggő feladatok ellátását 1 fő látja
el, illetve 1 fő munkavállaló van külsősként szerződtetve kizárólag egy pályázat
projektmenedzsmenti feladatinak ellátására. Ha emellé tesszük a Múzeum működtetéséhez
tervezett legalább 3 főt, akkor összesen 5 fő munkavállaló feladatkörét érintenék
Szentgotthárd turizmusával kapcsolatos tevékenységek, viszont egymástól szervezetileg
elkülönülve és részben párhuzamos feladatellátással. Amennyiben a városi turisztikai
központot, közte a turisztikai információs (Tourinform) irodát az újonnan megnyíló
időutazó múzeum fogadóterében alakítjuk ki, lehetőség nyílna az erőforrások
összehangolására - mind anyagi, mind szervezeti szempontból. Ennek a gondolatnak a
mentén létrejöhetne egy olyan, új önkormányzati vállalkozás, amely a Múzeum
működtetésén túl a város és a térség idegenforgalmához és városmarketingjéhez
kapcsolódó feladatait is komplex módon ellátná. Így azon túl, hogy a pályázatban
kötelezően vállalt feladatot is teljesítünk, kialakítanánk egy olyan hiánypótló szervezetet,
amely elsősorban városunk turizmusáért, illetve az ezzel kapcsolatos marketing
tevékenységekért lenne felelős. Nem mellesleg szakmailag is több szempont szól emellett, pl.:
a Tourinform Iroda áthelyezése az IDŐM Múzeumba szintén további látogatottságot
eredményezhet.
A szervezeti változással egyúttal a TDM egyesület évek óta megoldatlan, személyi
kapacitáshiányon alapuló problémáját is orvosolnánk, hiszen az újonnan létrejövő vállalkozás
kiemelt feladata lenne a TDM feladatainak az ellátása is. (A jelenlegi TDM irodavezetőt
feladataival együtt átvenné a vállalkozás.) Bár javarészt eddig is a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának finanszírozásában működött eddig is a TDM egyesület, a környező
települések és szolgáltatók irányában történő feladatellátás a továbbiakban is biztosított lenne,
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csak egy nagyobb, erősebb szervezetben, differenciáltabb munkavégzés és a jelenleg
akadozó nyitvatartás egyidejű biztosítása mellett.
Fontos szempont, hogy a fenti átalakulást során a helyi TDM egyesületet és annak tagságát
továbbra is egyben tartsuk és annak feladatait elláttassuk: ehhez természetesen az eddigi
önkormányzati támogatás (6 M Ft/év) mellett a községi/szolgáltatói tagdíjakból befolyó
bevételre is szükség lenne. Másrészről, amíg egyesületi tagként jelenleg csupán egyetlen
szavazati joggal rendelkezik az Önkormányzat, az átszervezés után – tulajdonosként –
nagyobb beleszólása lesz az általa biztosított finanszírozás felhasználásába.
Az átalakítás a jelenleg futó TDM pályázatok megvalósítását nem befolyásolná: az itt
ellátandó feladatok külön projektmenedzsmenti szerződés részét képezik a munkavállalókkal,
ezért ezek ellátását nem veszélyeztetné a tervezett változás.
Az Önkormányzat tehát alighanem akkor jár el felelősen, ha Időutazó Múzeum, mint új
turisztikai létesítmény pályázatban vállalt, tehát kötelező működtetésének megszervezésével
együtt a város turisztikai feladatait is egy helyre szervezi, ezáltal a turisztikára fordítandó
kiadásait nemcsak koncentrálja, de az egyéb meglévő (lásd: fentebb) problémák feloldására,
továbbá a szabad belső kapacitások kihasználása irányába is egyidejűleg lépéseket tesz. Az
első lépcsőfok pedig az elvi szintű döntés meghozatala a továbbiakra nézve.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.)

2.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2019. évi beszámolóját az 1. és 2. sz.
melléklete szerint megismerte és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2020. évi munkatervét a 3. sz.
melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai
Egyesület (TDM) és a Tourinform Iroda működtetésére megkötendő 2020. évi
támogatási szerződést 2020.06.30. napig köti meg az időarányos finanszírozás
biztosítása mellett. Szentgotthárd Város Önkormányzata az IDŐM Időutazó Múzeum
működtetésének és a városi turisztikai feladatok ellátásának céljából 100%-os
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tulajdonú önkormányzati vállalkozást fog alapítani, ahol a TDM munkaszervezete
által ellátott feladatokat is el kívánja láttatni. Ennek érdekében május 31-ig részletes,
szervezeti – személyi kérdéseket is rendező tervezetet fog elfogadni a szükséges
hatásvizsgálatok elvégzésével együtt.
Határidő: azonnal, illetve 2020.május 31.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a
Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót a
jelen Beszámoló 4. sz. melléklete szerint elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2020. március 27.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Mellékletek:
1.sz.melléklet_Beszámoló 2019. évi tevékenységről.PDF
2.sz.melléklet_Pénzügyi beszámoló 2019.PDF
3.sz.melléklet_2020. évi Munkaterv.PDF
4.sz.meléklet_Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020_összesített.pdf
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Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. április 1-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes önkormányzati feladatokat, a városrészi klubok
működtetését és a városrészek zöldterületeinek kaszálását, esetlegesen a területen
szemétgyűjtést a civil szervezetekkel kívánjuk megoldani, velük kötünk szerződést. A 2020.
évre tervezett megállapodások a jelen előterjesztés alapján lesznek megkötve.
1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében
ebbe évek óta bevonjuk a településrészi civil szervezeteket. Ennek során azt tartjuk jónak, ha
a civil szervezetek a városrészeken lehetőleg az összes eddigi önkormányzati területet
kaszálják, vagy ha nem, akkor különösen indokolt esetben ezt a feladatot a SZET
Szentgotthárdi Kft keretmegállapodásába vesszük be és természetesen ennek költségeit is a
SZET Szentgotthárdi KFT felé rendezzük.
A Horgász Egyesület az idén nem támogatási szerződéssel, hanem egy keretmegállapodás
keretében végzi el majd a Rábafüzesi volt óvoda kaszálását is.
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 10.000 Ft-ot, a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120.000 Ft-ot kapott.
2020. évben
 a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálása, az elszórt
szeméthulladék évi egy alkalommal történő összegyűjtése 190.000 Ft-ot,
 a Máriaujfaluért Egyesület kaszálása, takarítása, hulladék összegyűjtése 167.000 Ft-ot,
 a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft-ot,
 a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásért 120.000 Ft-ot
Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 557.000 Ft-ra lenne szükség.
A fedezet az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből illetve a települési hulladék vegyes
begyűjtése, szállításának keretéből biztosított.
2.) 2006. óta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd
klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a
településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660
Ft-ot biztosítunk.
A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében.
Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
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A Képviselő-testület 2013. augusztus 29-i ülésén a 196/2013.számú határozatával az
Önkormányzat és a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti
megállapodást a Zsidai Városrészi Kultúrház és sportlétesítmény működtetésére határozatlan
időre módosította, így azt nem kell évente beterjeszteni.
A megállapodás fedezete évenként a költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
A városrészi klubok működtetéséhez megállapodás a következő szervezetekkel jön létre:
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.
4.) A Brenner János Emlékhely Alapítvány új elemként jelent meg ebben az évben a
Rábakethelyi temető és a zsidai Brenner Kápolna között néhány éve megépített Brenner
zarándokút gyomtalanításával, gereblyézésével, a hulladék összegyűjtésével, amely feladat
elvégzésére eddig a SZET Szentgotthárdi Kft-t vettük igénybe – így idén ezzel is civil
szervezet foglalkozik.
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 2019. évi beszámolójukat.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A felsorolt feladatok vagy többlet költséggel járnának, vagy a kaszálást évente csak 12 alkalommal tudnák felvállalni vállalkozások. Különösen nehéz hekyzetbe kerülnénk
a helyi civil szervezetek nélkül a klubok fenntartása területén..
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi
költségvetésében kell biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére.
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3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos
tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg
a folyamatos kontroll.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell
fizettetni, ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket.
A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét
elszállítás, folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy
megszervezzen.
A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás,
illetve ha az Egyesület 2019. 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.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre
tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért a Szentgotthárd Város Önkormányzata
és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való támogatási és megbízási
(vállalkozási) 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. – Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,
1.1.3. – Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért
Egyesülettel 80.000 Ft összegben,
1.1.4. – Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 120.000 Ft összegben.
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1.2.) A támogatások fedezete a 2020. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán
 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 2020. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése
kapcsán
- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt folyékony
hulladék lerakó telepig az Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére 50.000.- Ft
mértékben.
4.) Brenner zarándokút gyomtalanítása
- megállapodás a Brenner János Emlékhely Alapítvánnyal bruttó 180.000.- Ft mértékben.
Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2020. április 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020. március 25.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2020.
évi díjai
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. április 1-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 2020. évre az
intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található javaslatot teszi. A
2019. évhez képest a változások a 2. számú mellékletben találhatók.

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 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. 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,.
Tájékoztatásul: a 2020. 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 igényelt 40 fő 4.360.000.-Ft
55.360.-Ft/fő igényelt 170 fő 9.411.200.-Ft
429.000.-Ft/fő igényelt
25.000.-Ft/fő igényelt

53fő 22.737.000.-Ft
4 fő 100.000.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2020. december 31-ig
várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan.
Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2019.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye
által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól:
SZOLGÁLTATÁS

FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2019. ÉVBEN
A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉHEZ

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

34.671.973.-Ft
35.396.613.-Ft
8.588.867.-Ft
19.989.423.-Ft
853.469.-Ft
55.702.094.-Ft

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

A 2020. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2020. 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 mellékese.
SZOLGÁLTATÁS

Étkeztetés

szállítás nélkül
szállítással

Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
szociális segítés

2015.

2016.

2017.

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

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

640.Ft/adag
780.Ft/adag
800.Ft/óra
800.-

2018.

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

2019.

2020.

emelés
mértéke

680.Ft/adag
840.Ft/adag
900.Ft/óra
900.-

700.Ft/adag
870.Ft//adag
950.Ft/óra
950.-

2,94%
3,57%
5,55%
5,55%
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató
szolgálat

személyi segítés
szállítási
kmdíj

Idősek
klubja

szállítás

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

100.Ft/nap
500.Ft/óra

Ft/óra
100.Ft/nap
750.Ft/óra

Ft/óra
100.Ft/nap
800.Ft/óra

Ft/óra
110.Ft/nap
850.Ft/óra

Ft/óra
120.Ft/nap
900.Ft/óra

Ft/óra
130.Ft/nap
950.Ft/óra

130.Ft/km
100.Ft/km

130.Ft/km
100.Ft/km

130.Ft/km
100.Ft/km

140.Ft/km
100.Ft/km

150.Ft/km
100.Ft/km

160.Ft/km
100.Ft/km

6,66%

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

160.Ft/km

6,66%

190.Ft/nap

190.Ft/nap

140.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

0%

600.Ft/adag
250.Ft/adag

620.Ft/adag
250.Ft/adag

640.Ft/adag
250.Ft/adag

660.Ft/adag
250.Ft/adag

680.Ft/adag
260.Ft/adag

700.Ft/adag
260.Ft/adag

2,94%

8,33%
5,55%

0%

0%
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„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára):
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 2020. évben a
díj változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támoga személyi segítés
tó
szolgála szállítás szállítás
t
i kmdíj
heti
rendszer
es
közokta
tási
intézmé
nybe
szállítás
esetén

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.
évre
javasol
t

Idei
emelé
s
mérté
ke

250.-/nap

250.Ft/nap
1.000.Ft/óra
180.Ft/km
100 .Ft/km

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1.000.-Ft

250.Ft/nap
1.000.-Ft

0%

200.Ft/km
100.Ft/km

200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

1.500.Ft/óra
170.Ft/km
100Ft/km

0%
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 Társulás 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 Önkormányzatának kell rendeletet alkotni, a fenntartó Társulás jóváhagyását követően.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában
dönteni és javaslatot tenni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre
tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások 2020. 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: 2020. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2020. március 05.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

27

1. sz. Melléklet

Térítési díjak - 2020. év
1. Étkeztetés
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1450 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 870 Ft/nap/adag→Ebéd: 700 Ft
Szállítási díj: 170 Ft
870,● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1310 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 700 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
140000
40001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 85000
85001 - 100000
100001 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

01 - 40000
40001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 85000
85001 - 100000
100001 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
291,34
385,83
464,57
503,94
551,18

ÁFA
0
21,26
78,66
104,17
125,43
136,06
148,82

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
370
55,12
490
78,74
590
102,36
640
133,86
700

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
14,88
21,26
27,64
36,14

0
10
10
70
100
130
170

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
291,34 78,66
370
385,83 104,17
490
464,57 125,43
590
503,94 136,06
640
551,18 148,82
700

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
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● Ebéd szállítással: 30521,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 27431,66 Ft

2. Házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj:
1 gondozási óra: 2140 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1 gondozási óra: 950 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
2140,- Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

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

Jövedelmi sáv
0
1
- 40000
40001 – 55000
55001 – 70000
70001 – 85000
85001 – 100000
100001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
550
650
750
850
950

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2140,- Ft/óra.
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 92773,43 Ft

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 660 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 130 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 20341,66 Ft

4. Támogató Szolgálat
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A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 6650 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 950 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 1.330 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 160 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
160 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

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
550
650
750
850
950

Jövedelmi sáv
0
1
- 40000
40001 – 55000
55001 – 70000
70001 – 85000
85001 – 100000
100001 -

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 37520,23 Ft

5. Nappali ellátás
A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1600 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 700 Ft/fő/nap
● reggeli: 260 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 4260 Ft
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● 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
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 40000 20
39,37 10.63 50
78,74
21,26
3.
40001 - 55000 110
157,48 42,52 200
291,34 78,66
4.
55001 - 70000 120
173,23 46,77 220
385,83 104,17
5.
70001 - 85000 130
188,98 51,02 240
464,57 125,43
6.
85001 -100000 140
196,85 53,15 250
503,94 136,06
7.
100001 204,72 55,28 260
551,18 148,82
150

Bruttó
0
100
370
490
590
640
700

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 33515,84- Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 89244,16 Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 122760 Ft
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2. számú melléklet
VÁLTOZÁSOK – 2020.
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
680 Ft-ról → 700 Ft-ra

Emelés: 20 Ft – 2,94 %

Ebéd szállítással
840 Ft-ról → 870 Ft-ra

Emelés: 30 Ft – 3,57 %

2. Házi segítségnyújtás
900 Ft-ról → 950 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,55 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
120 Ft-ról → 130 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 8,33 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
900 Ft-ról → 950 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,55 %

Szállítás
150 Ft-ról → 160 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 6,66 %

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
260 Ft változatlan
Ebéd
680 Ft–ról 700 Ft-ra
Tartózkodás
150 Ft változatlan

Emelés: 0 Ft - 0 %
Emelés: 20 Ft – 2,94 %
Emelés: 0 Ft – 0 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
Vásárolt élelmezés ára

Reggeli
Ebéd (normál)
Ebéd (diétás)

2020.01.01-től
431
889
982
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Tárgy: Dr. Vargha Gábor Kollégium és Takács Jenő Alapfokú
Művészeti Iskola alapdokumentum módosításának véleményezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. április 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szombathelyi Tankerületi Központ 2020. március 25-én kelt 1.számú melléklet szerinti
levelében tájékoztatott bennünket a Szentgotthárdon tervezett iskolai intézményátszervezések
állásáról. A levélben tájékoztattak arról, hogy a Dr. Vargha Gábor Kollégiumnak a
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnáziumba történő beolvadását, illetve a
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezési terveznek – ehhez várják az
Önkormányzat véleményezését.
A fenntartó és működtető Szombathelyi Tankerületi Központ Szentgotthárd Város
Önkormányzatát érintően a következő szakmai alapdokumentumának (alapító okiratának)
alábbiakban jelzett módosítását tervezi 2020. szeptember 01-jétől.
sorszám

Intézmény neve

Feladatellátási helye

1.

Dr.
Vargha 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 27.
Gábor Kollégium

2.

Takács
Jenő 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1.
Alapfokú
Művészeti Iskola

Alapdokumentumot
érintő változás
Amennyiben
a
Szentgotthárd és Térsége
Általános
Iskola
és
Gimnázium fenntartói joga
nem
kerülne
a
Szombathelyi
Egyházmegyéhez, a Dr.
Vargha Gábor Kollégium
beolvadása
a
Szentgotthárd és Térsége
Általános
Iskola
és
Gimnáziumba, és annak
tagintézményeként történő
továbbműködtetése
indokolt. A tagintézmény
neve: Szentgotthárd és
Térsége Általános Iskola
és Gimnázium Dr. Vargha
Gábor Kollégium
A zeneművészeti ágban új
tanszék, elektroakusztikus
zene – billentyűs tanszék
felvétele

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban Nkt. ) 83. (3) –(4)
bekezdései szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése
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vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésben lévő ingatlan
tulajdonos önkormányzatának véleményét.
Határozati javaslat:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre
tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Szombathelyi Tankerületi Központ kérésére a
Dr. Vargha Gábor Kollégium és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának
tervezett módosításával egyetért.
sorszám
1.

Dr.
Vargha
Gábor
Kollégium

2.

Takács
Jenő
Alapfokú
Művészeti
Iskola

Feladatellátási
hely
9970
Szentgotthárd,
Hunyadi utca 27.

Átszervezési javaslat

Amennyiben a Szentgotthárd és
Térsége
Általános
Iskola
és
Gimnázium fenntartói joga nem
kerülne
a
Szombathelyi
Egyházmegyéhez, a Dr. Vargha
Gábor Kollégium beolvadása a
Szentgotthárd és Térsége Általános
Iskola és Gimnáziumba, és annak
tagintézményeként
történő
továbbműködtetése indokolt. A
tagintézmény neve: Szentgotthárd és
Térsége
Általános
Iskola
és
Gimnázium Dr. Vargha Gábor
Kollégium
9970
A zeneművészeti ágban új tanszék,
Szentgotthárd,
elektroakusztikus zene – billentyűs
Deák Ferenc utca tanszék felvétele
1.

Önkormányzati
vélemény
Egyetért

Egyetért

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020. március 31.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet - Szentgotthárd_polgármester_átszervezés véleményezése.pdf
2. sz. melléklet - Szentgotthárd Polgármester Úr tájékoztatása _fentartóváltás és
átszervezés.pdf
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