
Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testülete  
2022. március 30-i ülésének előterjesztései 

 
 
 

TARTALOMMUTATÓ 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2021. év 
tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2022. évi Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alap szabályzatának elfogadása. 

3. Sportkoncepció felülvizsgálata 2022. 
4. Tájékoztató a Kaszagyári negyed fejlesztés projekt állásáról. 
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022- 2023. évi Játszótéri cselekvési terve. 
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezését végző Közszolgáltató díjkompenzációja. 
7. Támogatási szerződések elfogadása. 
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9. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2022. évi díjai. 
10. Takács Jenő AMI alapító okirat módosításának véleményezése. 
11. Pályázati lehetőség a Városi Gondozási Központ és a Rendelőintézet fejlesztésére. 
12. Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására 
13. A Szentgotthárd Énekegyesület kérelme 
14. Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. sz. alatti üzlethelyiség (FE-ZO élelmiszerbolt) bérbe 

adása. 
15. Közösségi kertek az Akasztó dombon. 
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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 
 

JELENTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 44/2022. számú képviselő-
testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 
0444/2 hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 területű erdő és rét megnevezésű külterületi ingatlant 
értékesítésre kijelölte. A határozat értelmében a pályázatok beérkezési határideje 2022. 
március 16. napja volt, mely időpontig két db pályázati ajánlat érkezett. Az ingatlan a 
pályázati kiírásban szereplő feltételekkel történő értékesítésének kérdése jelen testületi ülés 
tárgyát képezi. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 45/2022. számú képviselő-
testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3501 
hrsz-ú, 3787 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan kb. 
1000 m2 nagyságú területrészének értékesítésével egyetértett és elrendelte az ingatlan eladási 
árának előzetes kalkulációjához szükséges forgalmi értékbecslés elkészítését. Az ingatlan 
eladási árának forgalmi értékbecslés alapján történő meghatározására jelen testületi ülésen fog 
sor kerülni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 111/2021. számú képviselő-
testületi határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-
testületének 2022. évi munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú cégek üzleti terve című napirendi pontot a 2022. februári testületi ülésre kell 
tervezni. A múlt hónapban az üzleti tervek megtárgyalása elmaradt, amit ebben a hónapban 
kell pótolni „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervei” 
napirendi pont tárgyalásakor. 
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II. 
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2022. MÁRCIUS 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 
• Az M8-as autóút és a szentgotthárdi új ipari parki feltáró út összekötés bekötő útjának 

kiépítésével kapcsolatban 2022. március 16-án sor került a projekthez kapcsolódó 
vízvezeték és szennyvízcsatorna építés projektrész munkaterület átadás-átvételi eljárására 
is. Az útépítési rész munkaterület átadás-átvételére pedig 2022. január 17–én már sor 
került. A beruházás tervezett befejezési határideje: 2022. 12. 22. Beruházó: NIF Zrt., 
Kivitelező: Duna Aszfalt Zrt. 

 
• 2022. március 21-én a Zsidahegyen megkezdődtek az önkormányzat által elnyert vis 

maior támogatásból az alábbi helyszíneken zsalukő elemes körömfalak építési 
munkálatai: 

o Szentgotthárd-Zsidahegy 22-24. számú ingatlanok közötti 
útszakaszon; 

o Szentgotthárd-Farkasfa, Hegyi úton a 9-15. számú ingatlanok közötti 
útszakaszon; 

o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak úton a 18. számú ingatlan 
előtti szakaszon.  

A tervezett befejezési időpontja 2022. június vége. Az építési munkálatok a Zsidahegyen 
kezdődtek meg, majd ezt követően mindhárom munkaterületen szakaszosan történik a 
kivitelezés. A munkálatok ideje alatt az építéssel érintett szakaszokon részleges, illetve a 
munkagéppel végzett munkálatok ideje alatt teljes forgalomkorlátozásokra lehet 
számítani, amelyről az érintett lakókat írásban tájékoztattuk, illetve erről az 
önkormányzat honlapján is egy felhívást jelentettünk meg. A munkavégzések tényleges 
időpontjáról a kivitelező képviselőjétől kaphatnak részletes tájékoztatást. Kivitelező: 
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

   
•  „A „Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű projekttel kapcsolatban a 

beszerzési eljáráson nyertes vállalkozóval, a VÍZÉPTEK Bt.-vel a vállalkozói szerződést 
megkötöttük lett. A munkaterület átadás-átvételére 2022. március 31-én kerül sor.  A 
beruházás az önkormányzat 2021. évi Zártkerti Programra benyújtott sikeres pályázata 
keretében valósul meg. Műszaki tartalma 2 db 15 m talpmélységű fúrt kút kialakítása 
tervezéssel, engedélyezéssel, illetve 7458,00 m2 felületen belső úthálózat, bazalt 
zuzalékos felújítása. 
 

•  „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése (TOP-1.4.1-19-VS1-2019- 
00012)” elnevezésű projekttel kapcsolatos munkaterület átadás-átvételre 2022. március 
24-én kerül sor. Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. Gasztony. 

 

• A „Volt Kaszagyári területnél kerítésépítési, illetve kémény állagmegóvási munkái” 
elnevezésű építési beruházás megvalósítása folyamatban van. Kivitelező: BP-Etalon Kft. 
Körmend A teljesítés határideje: 2022. április 15.  

 

• Megrendeltük a Szentgotthárd, Árpád út – Szabadság Téri Liget délkeleti sarkán lévő 
területrész lokális víztelenítési feladatait, valamint a területen lévő zúzottköves 
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parkolórész helyreállítását. A kivitelezés költségeihez a parkolórész használatával érintett 
üzlet üzemeltetője 50 %-ban járul hozzá. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.  

 

• 2022. február 24-én a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság meghívására egy előzetes 
helyszíni egyeztetésen vettünk részt az Igazgatóság által „Árvízbiztonság növelése a 
NYUDUVIZIG területén című, KHEOP-1.4.0-15-2021-00026 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósítani tervezett munkálatokkal kapcsolatban. A fejlesztési 
munkálatokkal a város közigazgatási területén a Rába jobb, illetve a Lapincs bal 
partjának bizonyos szakaszai lesznek érintettek. 

 

• 2022. március 02-án helyszíni egyeztetést folytattunk Szentgotthárd-Farkasfa városrészen 
az idei évre tervezett út-, illetve csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartásával 
kapcsolatos munkálatokról. A bejáráson meghatározott karbantartási munkálatok 
elvégzésére, illetve az Alvég utcában meghatározott csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos tervezésre árajánlatot kértünk. 

 

• Árajánlatot kértünk a Szentgotthárd Rábakethelyi városrészen lévő Baba-sétány és 
környezetében lévő önkormányzati tulajdonú zöldterületek intenzívebb fenntartási 
munkálataira. 

 

• A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 
üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési elérhetőség:, 
www.kozvilhiba.hu. 2022-ben eddig 25 egyedi hibát kellett  bejelentenünk. 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 városban több sajnos hetek óta fennálló egyedi 
közvilágítási hiba tapasztalható, a vállalkozó alkatrész beszerzési gondok (a javításokhoz 
szükséges globális chip- és alkatrészhiány), illetve egyéb technikai problémák miatt nem 
tudja/tudta a hibákat határidőben javítani. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük és 
az utóbbi két hétben az alkatrész ellátottság függvényében többször jöttek és 
folyamatosan javítják a bejelentett hibákat. Sajnos ilyen esetekben nem tudjuk a 
problémát egyéb módokon kezelni – bármennyire is jogosak a bejelentők reklamációi.  

 
• 2022. február 24-én Őriszentpéteren egy szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos egyeztetésen 

vettünk részt. A szennyvíz egyeztetésen a Vasivíz Zrt. megrendelésére és 
közreműködésével elkészült Vas megye csatornázatlan települései szennyvízellátásának 
lehetőségeit vizsgáló tanulmányterv bemutatására került sor. A dokumentáció 
Szentgotthárd két még nem csatornázott városrészének problémájával is foglalkozik, 
illetve megoldási javaslatot tett rá. Mindkét városrészre – Farkasfára, illetve Jakabházára 
– vezetékes rendszert javasol a tanulmányterv, a meglévő szennyvíz rendszerekre történő 
rákötéssel. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a következő időszak egyik fontos 
célkitűzése lesz, hogy a még nem csatornázott településeken, illetve településrészeken 
hazai forrásból szakszerű szennyvízkezelés épüljön ki. 

 

• A Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatban megkaptuk a 
vízjogi létesítési engedélyt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban van. A beruházás tervezett műszaki tartalma: 

http://www.kozvilhiba.hu/
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I. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca 
és Fagyöngy utca környezetének vízrendezése: 

a. Szentgotthárd 0143., illetve 1238. hrsz.-ú ingatlanokon 95,00 fm hosszúságú 
burkolt övárok építése; 

b. Szentgotthárd, Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés rendezése:  
i. Szentgotthárd, Váci M. utca meglévő útárok átépítése 95,00 fm 

hosszúságon előre gyártott árokburkoló elemek elhelyezésével, illetve 
meglévő 4 db összesen 52,00 fm hosszúságú átereszek D40-es 
méretűre történő átépítésével,  

ii. Szentgotthárd 0923/15, illetve a 4127/3. hrsz.-ú ingatlanon 198,00 fm 
hosszúságú D60 méretű zárt vezeték építése; 

c. Szentgotthárd, Váci M. utca – Fagyöngy utca közötti belterületi ingatlanokra 
ráfolyó külterületi vizek rendezése: 

i. Szentgotthárd 0833/19, /20, /22. hrsz-ú ingatlanok északi telekhatárán 
150,00 fm hosszúságban burkolt övárok, illetve a Fenyő utca meglévő 
burkolt útárkába történő bevezetéséhez a csatlakozó 40,00 fm 
hosszúságú D50 méretű zárt vezeték építése; 

ii. Szentgotthárd 0834. hrsz-ú közút északkeleti részén 120,00 fm 
hosszúságú burkolt övárok építése, a végén vízládás hordalékfogó 
műtárggyal; 

iii. Szentgotthárd, Fagyöngy utcában (hrsz.: 3740/2), illetve 
Szentgotthárd 0834. hrsz.-ú közúton a csatlakozó 196,00 fm 
hosszúságban D60 méretű zárt vezeték építése; 

iv. Szentgotthárd, Tótfalusi úton a csatlakozó 20,00 fm hosszúságú 
útárok beton mederelemekkel történő burkolása; 

v. Szentgotthárd 0923/29., 4137/3. és a 4138. hrsz.-ú ingatlanokon a 
csatlakozó meglévő 200,00 fm hosszúságú földárok iszapolás; 

II. Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca és 
környezetüknek vízrendezése: 
a. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca vízrendezése: 

i. Szentgotthárd 855. hrsz.-ú ingatlanon 2787,00 m2 területen 
elhelyezkedő, 3786,00 m3 csapadékvizet felfogó záportározó építése, 
71,00 fm hosszúságú völgyzárógáttal, leeresztő műtárggyal; 

ii. Szentgotthárd 866/2., illetve 869. hrsz-ú ingatlanokon 38,00 fm 
gyepes vápa kialakítása, illetve 78,00 fm burkolt árok építése a 
záportározóban összegyűlő víz levezetésére; 

iii. Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában (hrsz.: 861.) 266,00 fm 
hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 15 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  156,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

b. Szentgotthárd, Vadvirág utca vízrendezése: 
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i. Szentgotthárd, Vadvirág utcában (hrsz.: 861.) 350,00 fm 
hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC 
csőből, 13 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az 
ingatlanbejáróknál -  239,00 fm hosszúságban előre gyártott 
betonfolyóka kialakítással, út burkolat helyreállítással; 

III. Szentgotthárd, Május 1. út környezetének vízrendezése   
a. Szentgotthárd, Május 1. úton lévő főgyűjtő zárt csapadékcsatorna cseréje 

393,00 fm hosszon D80-as, 109,00 fm hosszon D60-as zárt vezetékre, 16 db 
aknával, a csatorna felett 323,00 fm hosszon betonfolyóka kialakítással; 

IV. Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Mikes Kelemen utcában 121,00 fm hosszon beton folyóka 

építése, 3 db összesen 21,00 fm hosszúságú rácsos folyóka építése, út 
burkolat helyreállítással;  

V. Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetének vízrendezése 
a. Szentgotthárd, Máriaújfalui úton (Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig) 

1029,70 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-
PVC csőből, 57 db rácsos víznyelő aknával, 824,2 fm hosszon beton 
padkafolyóka kialakítással, járda burkolat helyreállítással. 

 
III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 

- Rendeletek felülvizsgálata: 
 
- 3/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001.(XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

2021. február 
 

Dömötör Tamás felvetésére: Tájékoztató hirdetményt jelentettünk meg a város honlapján, 
illetve a városi újságban „Tanácsok kutyatartóknak – 1. rész” címmel a kutyatartás 
szabályairól, amelyben részletesen foglalkoztunk a közterületen történő kutyasétáltatás 
szabályaival is. A sorozatot folytatni fogjuk.  
 
Bartakovics Andrea felvetésére: A Rózsa utca Tompa M. utca – Zsidai úti híd közötti 
szakasz korszerűsítése (szélesítés, gyalogjárda építés) műszaki tervdokumentációjának 
elkészítésére közlekedési szaktervezőtől árajánlatot kértünk. A Rózsa u. – Zsidai út szakaszon 
a balesetveszélyes, megsüllyedt kőzúzalékos útpadka részek helyreállítását megrendeltük. A 
Képviselő-testület minden évben egyszer, az októberi ülésén foglalkozik részletesen a városi 
közlekedés helyzetével, az önkormányzati utak forgalmi rendjével, ezért az Örökzöld utcának 
a Zöld Mező utca - Örökzöld utca zsidai temetőhöz vezető ága közötti szakaszon az egyirányú 
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közlekedés elrendelésének kérdését a Képviselő-testület 2022. októberi ülésére fogjuk 
előterjeszteni. 
 

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, 2022. március 23. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
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1.sz.melléklet 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2022. március 21-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 
Belügyminisztérium 

V/65/2021. 

57/2021. 

715.000.000,- 
Ft 

715.000.000,- 
Ft  

0,- Ft 

A teljes területre vonatkozó 
környezeti állapotfelmérés 

megtörtént, a dokumentáció 
elkészült. A bontandó épületek 

felmérése, a dokumentáció 
elkészítése megtörtént.  

Tulajdonjog megszerzése 
folyamatban, a NAV 40 millió 

Ft-os követelését 
megvásároltuk. A 

kármentesítésre és a bontásra 
vonatkozó közbeszerzési kiírás 

előkészítés alatt. 

A Szentgotthárdi Ipari 
Park 

alapinfrastruktúráján
ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-
2016-00003 

102/2016. 
478.000.000,

- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 
vízjogi üzemeltetési 

engedélyezés is lezárult. Záró 
beszámoló és elszámolás 
benyújtása folyamatban. 



 8/15 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 
udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- 
Ft 

300.102.428,- 
Ft 

11.996.309,- 
Ft 

Záró beszámoló és 
elszámolást 2022. január 21-

én benyújtottuk. Záró 
helyszíni ellenőrzés várható. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztérium  
3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft Elszámolás benyújtva 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztérium  
3.981.450,- 

Ft 
- 0,- Ft 

A pályázat pozitív 
elbíráslásban részesült, a 
kivitelezés megtörtént. 

Elszámolás benyújtására a 
felület még nincs nyitva. 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 
2.828.700,- 

Ft 
elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
SPORTCSARNOK 
fejlesztésének 

befejező munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 
150.000.000,

- Ft 
150.000.000,- 

Ft 
0 

2021.11.30-án aláírtuk a 
Sportcsarnok ingyenes 

átadásáról szóló 
megállapodást. Az öltöző 

bútorok megérkeztek. 
Pályahitelesítés megtörtént. 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-
2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021. 

199.912.151,
- 

199.622.375,- 289.776,- 

Többlettámogatást nyertünk 
el 45 millió Ft összeggel. 

Eredményes 4. közbeszerzési 
eljárást követően a 

vállalkozási szerződés aláírva, 
munkaterület átadásra 

2022.03.24-én kerül sor. 

Hársas-tó 
horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 
KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
36.347.700,- Ft 0,- 

A pályázatot a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége valósítja meg. A 
kivitelezés befejeződött. A 

műszaki átadás-átvétel 
időpontja 2022. március 

hónapra várható. 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-
Települések 

közösségi célú 
fejlesztése 

99/2019. 
KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
4.525.321,- Ft 1.719.781,- Ft 

Záró beszámolót és 
elszámolást elfogadták. A 
projektet lezáró döntést 

várjuk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Ciszter tanösvény 
kialakítása és a 

várkerti játszótér 
kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-
17 Térségi 

turisztikai attrakció 
fejlesztés 

225/2019. 
KT 

határozat 
19.348.430,- Ft 10.909.313,- Ft 7.739.622,- Ft 

A kivitelezés befejeződött. 
Záró elszámolás és 

beszámoló hiánypótlását 
benyújtottuk. 

Közös kultúra, közös 
érték - Szentgotthárd 
és Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-
000415 

- 1.918.686,- Ft 1.800.000,- Ft 0,- Ft 

A Történelmi Napok 
rendezvénysorozat keretén 

belül a pályázat megvalósult, 
költségvetés módosítást 

benyújtottuk, ha elfogadják, 
beküldjük az elszámolást is. 
Benyújtási határidő: 2022. 

június 30. 

KOLOSTOR épület 
ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 
Belügyminisztérium 

38/2020. 

V/2/2021. 
40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

24 db „irodai” ablak és 30 db 
folyosó ablak, 8 db 

toronyablak felújítása. 
Szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 

2022.01.17-én benyújtásra 
került. 

HUNGARIKUM 2020. Agrárminisztérium - 3.990.430,- 3.990.430,- - 

„Az épített környezet értékei 
Szentgotthárdon” címmel 

kiadvány, kisfilm, 
hagyományos és virtuális 

kiállítás megvalósult, 
elszámolás benyújtásra 

került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Emléktábla avatása és 
ünnepi megemlékezés 

IV. Károly magyar 
király visszatérési 
kísérletének 100. 

évfordulója 
alkalmából 

Nemzeti Kulturális 
Alap 

-  1.000.000,- 1.000.000,- - 
Záró beszámolót és 

elszámolást elfogadták. 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek 
és épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 
állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek. 
Szerződéskötések 

folyamatban, megvalósítás 
2022. júniusig. 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2021  
Belügyminisztérium 

V/43/2021. 22.702.874,- 11.351.437,- 11.351.437,- 

NYERT 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó és 
öltöző felújítása valósulthat 

meg a projektben. 

Fűtéskorszerűsítés elkészült, 
műszaki átadá-átvétele 

megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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Szentgotthárdi 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-00030 

V/35/2021. 299.556.415,- - 33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi részekből 
tevődik össze: 

VI. Rábatótfalu, 
Fagyöngy u. –Váci 
M. u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VII. Szépvölgyi u.- 
Vadvirág u. és 
környezetének 
vízrendezése 

VIII. Május 1. u. 
környezetének 
vízrendezése 

IX. Mikes Kelemen utca 
vízrendezése 

X. Máriaújfalui út 
környezetének 
vízrendezése 

Támogatási szerződés 
2021.09.06-án hatályba 
lépett. Vízjogi létesítési 

engedélyt megkaptuk, kiviteli 
tervek elkészültek. 

Közbeszerzési eljárás indítása 
folyamatban. 
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TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 
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Alpokalja kemping 
fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

MK_TSZ/219/3 
(2020) 

- 23.689.437,- Ft 23.689.437,- Ft - 
Megvalósult! Elszámolás 

elfogadva. 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztériu
m 

2021/7853 

- 24.945.340,- Ft 24.945.340,- Ft - 
Beszerzési eljárás lezárult, 

kivitelzési szerződés aláírása 
megtörtént. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 

122.688.680,- 
Ft 

- 6.134.434,- Ft 
Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 02.10-én, melyet 
sikeresen teljesítettünk. 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

A szentgotthárdi esemény 
megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 
Szlovéniában. 

Kerékpárút-építés és 
csapadékvíz-elvezetés 

Szentgotthárd -
Rábatótfalu 
városrészén 

Élhető 
települések 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

1/2022. 
ÖKt.hat. 

600.000.000,- 
Ft 

- 0,-Ft 

A pályázati projekt 
hiánypótlása benyújtásra 

került 2022.02.02-én.  

A támogatási kérelem 
tartalmi értékelése 

megkezdődött. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hagyományteremtés 
a közös kulturális 
értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

együttműködésének 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

 1.000.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft 
A projektet 2021. december 

29-én nyújtottuk be. 

Városi Sporttelep 
épületének felújítása 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2022  
Belügyminisztérium 

22/2022. 35.140.973,- elbírálás alatt 17.570.487,- 

A Városi Sporttelep épület 
tetőszerkezetének 

felújítására, födém- és 
homlokzati hőszigetelésére és 
ablakcseréjére kerülhet sor. 

HUNGARIKUM 2022. 

Városi sporttörténeti 
kiadvány és 
helytörténeti 

applikáció készítése 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- elbírálás alatt - 

 

„Szentgotthárd sportjának 
135 éve” címmel könyv és 

„Szentgotthárdi séták” 
mobilapplikáció készülhet 
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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. 
Beszámoló a 2021. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 
2022. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 
szabályzatának elfogadása.  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 30-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.  
A koronavírus-járvány az elmúlt két évben a civilekkel kapcsolatos ügyeinket is befolyásolta, 
a támogatásokat és azok szabályozását mindig az adott helyzethez kellett igazítani, ami az 
esetek többségében működőképes volt. Azonban megfontolandó a tapasztalatok alapján 
néhány olyan elemet beemelni a támogatási rendszerbe, amely gördülékenyebbé és 
átláthatóbbá teszi a folyamatot akkor is, ha nem ideálisak a körülmények, például egy 
járványhelyzet okán.  
A tapasztalatokról és az ezekhez kapcsolódó tervezett újításokról külön pontban számolunk 
be.  
 
1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2021. évi tevékenysége  
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-
ben, hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, 
tevékenységét. Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, 
rendszeresen szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha 
az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alapból támogatást nyújtott.  
A 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 színesíti 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 
Közösségi Szolgáltató Központtal, amely rendszeresen tart tájékoztatókat, információs 
napokat, fórumokat Szentgotthárdon is. Ez az együttműködés rendkívül hasznos a civileknek, 
hiszen a Központon keresztül számos információt kapnak a civil szférát érintő esetleges 
változásokról, pályázati lehetőségekről és egyéb tudnivalókról.  Folyamatos a kapcsolattartás 
a Nemzeti Művelődési Intézettel is, használták a biztosított eszközöket és együttműködtek 
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felhívásaikban és meghívásaiknak is eleget tettek, adatot szolgáltattak a közművelődési 
statisztikában. 
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. Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 34 civil 
szervezet, a pártoló szervezetek száma 28, összességében 62 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. 
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. Beszámolójukból megtudhatjuk, 
hogy az elmúlt évet is hasznos feladatokkal töltötték, még úgy is, hogy a körülmények nem 
minden esetben voltak ideálisak. 
A Civil Fórum a járványhelyzet miatt kevesebb programot tudott megvalósítani, mint a 
korábbi években, de így is sor kerülhetett néhány közösségi rendezvényre.  
Az önkormányzat civil referensével folyamatos a kapcsolattartás, a Civil Fórum beszámolója 
alapján a civil szervezetek elégedettek az együttműködéssel.  
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum 2021. 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), 

 a maszkhordási időszak kezdetén maszkvarrásba fogtak,  
 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, 
 évi több egyeztettek az önkormányzattal az aktuális feladatokról, 
 több alkalommal adtak át civil szervezetek programjairól híreket a Szentgotthárd újság 

számára, 
 információkhoz segítették a helyi civileket, évi több alkalommal tájékoztató 

fórumokat, tanácsadó napokat szerveztek,  
 véleményezték negyedévente a Civil Alapra benyújtott pályázati kérelmeket, 
 programokat szervezetek (pl.: Nemzeti Összetartozás Napja, tanácsadói nap, Civil nap 

és főzőverseny stb.). (1. sz. melléklet) 
 
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 300 ezer Ft 
támogatás fedezetül szolgált a civil iroda telefon-, internet- és bankköltségre, 
adminisztrációs költségekre. 

 A Civil Alap terhére nyújtottak be pályázatot, amelyből megvalósították a 
Máriaújfaluért Egyesülettel közösen a civil főzőversenyt.  

 A Harmónia Egészségvédő Kör Civil Alaphoz benyújtott pályázatait is SZCIF 
koordinálta. 

 
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. 2021-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 
 Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület - kaszálás 
 Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület – városrészi klub fenntartása (Zsida) 
 Brenner János Emlékhely Alapítvány – a Brenner-sétány fenntartása.  

 
A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási, illetve megbízási 
szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra vonatkozóan is.  



 

3.) A 2021. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felhasználása  
  
 

Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás összege 

 Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata Emlékmű felújítása 190500 

Rábatótaflu Városrészi Önkormányzata Játszótéri elemek, sporteszközök beszerzése, parkosítás 350000 

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata Sportpálya átalakítása, kultúrház renoválása, faluszépítés 250000 

Farkasfa Városrészi Önkormányzata Helységnévtáblák felújítása, kiegészítése, elhelyezése 350000 

Jakabháza Városrészi Önkormányzata Városrészi klub bejárati ajtajának cseréje 350000 

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata Wéber Antal emlékhely kialakítása 350000 

Nagyboldogasszony Plébánia Nyári hittantábor 600000 

Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia EVK) 25 éves jubileumi program 120000 

Szentgotthárdi Civil Fórum Civil nap 90000 

Magyarországi Szlovének Szövetsége Nemzetközi Művésztelep 1000000 

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata Falunap 159500 

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata Virágosítás, környezetszépítés 100000 

SZEMLE Egyesület "Tárló" Kultúra és művészet helyi dimenziói 198000 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Adventi szeretet program 130000 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Keserű Balázs CD, koncertsorozat 450000 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szivárvány kórus jubileuma 100000 

Szentgotthárdi Énekegyesület Tároló szekrény beszerzése 130000 

Rábakethely Városrészi Önkormányzata Karácsonyi program 350000 
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4.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a 
hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az 
Önkormányzat kapcsolatával. 2021-ben nem került sor a közös éves cselekvési programterv 
kidolgozására, hiszen az év első felében bizonytalan volt, hogy mikortól, milyen jellegű 
programokat lehet majd szervezni, illetve a korlátozások feloldását követően is sokan 
óvatosak voltak, és inkább nem tartottak rendezvényeket, közösségi eseményeket.  
  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021-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, továbbá 
bonyolította a civil támogatásokkal /a Civil Alappal kapcsolatos teendőket.  

 Foglalkoztatottat biztosít a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Civil 
Fórum egyes adminisztrációs munkájának ellátásához.  

 A Hivatal épületében kialakított Civil iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal 
finanszírozta.  

 Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” 
címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil 
szféráról.  

 Időszakosan sor került konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között, 
amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  
 

5.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2022. évi munkaterve 
 
A Civil Fórum az idei évre is elkészítette a munkatervét, amelynek fő célkitűzése, hogy 
megtartsák a közösség összetartó erejét és a járványhelyzet után a korábbi lendülettel 
működhessen a civil élet.  
A korábban megszokott feladatokat és programokat a továbbiakban is viszik majd, emellett 
tervezik, hogy együttműködési megállapodást kötnek az Idősügyi Tanáccsal és Szentgotthárd 
Város Ifjúsági Tanácsával. Elképzeléseik között szerepel, hogy vállalatokkal, cégekkel is 
együttműködjenek, és ebből a kooperációból mindkét fél számára hasznos tapasztalatok 
szerezhetőek.  
Részletes munkatervük az előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható.  
 
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2022. évi 
közös cselekvési programterve 
 
Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2022. évi 
közös cselekvési és programtervének tervezetét, amelyet a korábbi évekből átvett, idén is 
aktuális feladatokat, és a Civil Fórum munkatervét figyelembe véve állítottunk össze.  
Az Önkormányzat és a Civil Fórum közösen, illetve külön-külön, de közös célért 
megvalósítandó tervei a 2022. évre:  
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 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.  

 A Civil iroda új helyre költöztetése tervben van, ennek megvalósításához az 
önkormányzat segítséget nyújt, helyet biztosít azzal, hogy olyan megoldást kell találni, 
amely megfelelő a civilek igényeinek. A költözésre vonatkozóan folynak egyeztető 
tárgyalások.  

 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. 

 Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság 
szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket, 
beszámolókat, rendelet-tervezeteket, és azokról véleményt nyilvánítson. Ennek 
kapcsán a képviselő-testületi anyag kiküldésével egy időben a Civil Fórum is 
megkapja e-mail-ben, illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns 
anyagokat. 

 Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által 
történő ellátása mindazon területeken, ahol ennek realitása van és ahol civil 
szervezetek hatékonyabban vagy takarékosabban tudják a feladatot ellátni, mint 
az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai. A városrészek 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.  

 Tavasszal szemétszedési akció szervezése széles körű összefogással.  
 Fontosak a közösség-összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a 

tavalyihoz hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Civil Nap, KÉK, CISZEBAT 
stb.).  

 Testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is intézményeinkre és a civil szervezetekre 
is számítunk, 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. 
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 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.  

 Civil adattár feltöltése, folyamatos bővítése.  
 Együttműködési megállapodás megkötése a Civil Fórum és Szentgotthárd Város 

Ifjúsági Tanácsa, valamint az Idősügyi Tanács között.  
 Civil szervezetek bevonása egyes önkormányzati programok kidolgozásába, 

továbbgondolásába, megvalósításába. Különösen ilyenek a környezetvédelemmel, 
a fenntarthatósággal, a helyi termékekkel kapcsolatos területek.  

 
6.) A 2022. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 
 
Létrehozása óta több átalakítást, finomítást eszközöltünk már a Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alap pályázati rendszerén, amely így egy jól működő, gördülékeny 
folyamattá vált. Azonban a koronavírus okozta járványhelyzet, és ez által a mindennapi és 
közösségi élet változásai ezt a területet váratlanul érték, így a hirtelen, az adott helyzethez 
igazodó döntések hosszabb távon nem mindig működtek jól, vagy nem várt bonyodalmakat 
okoztak. Ezekből a tapasztalatokból építkezve szeretnénk néhány változtatást, racionalizálást 
javasolni a pályázati rendszerhez kapcsolódóan.  
 
A változtatásokat megpróbáljuk néhány főbb pontban, röviden ismertetni, részletesen a 
szabályzat tartalmazza azokat:  
 

1. A rendelkezésre álló keretek tekintetében megszűnik a korábbi 4 keret, mostantól az 
Alap mindössze két részből áll össze: a civil keretből és a városrészi keretből.  
- A civil keret összege 2022-ben mindösszesen a 3.650.000,- Ft. A városban 

működő civil szervezetek támogatásán túl a Civil Fórum és a Magyarországi 
Szlovének Szövetségének kerete is ide tartozik.  

- A városrészi keret az idei évtől 500.000,- Ft / év / városrész, így a városrészek 
mindösszesen 3.500.000,- Ft-ból gazdálkodhatnak idén.  

2. Hogy mely témakörökben nyújtható be pályázat, azt az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján az igényekhez is igazítottuk. Új elemként jelenik pl.: a reprezentációs 
tevékenység, a környezetszépítés, parkosítás, az infrastrukturális fejlesztések, 
beszerzések.  

3. A támogatásigénylő lapon az idei évtől kötelező lesz részletes költségvetést 
készíteni, e nélkül nem lesz érvényes a lap, de természetesen hiánypótolható lesz.  

4. Továbbra is lesz lehetőség szerződést módosítani, de bizonyos feltételek mellett. A 
legfontosabb, hogy az elnyert támogatást csak a tárgyéven belül lehet felhasználni 
és a módosításra egy alkalommal kerülhet sor.  

5. Az elszámolható tételek közé értelemszerűen bekerültek az új témakörökhöz 
kapcsolódó költségelemek.  

 



 8 

Bár néhol szigorúbbnak tűnik a módosított rendszer, ez nem jelenti azt, hogy a civilek dolgát 
szeretnénk nehezíteni, éppen ellenkezőleg. Egy jól működő és együttműködő rendszert 
szeretnénk, amelyhez elengedhetetlenek a korlátok és a szabályok. A 2022. évi Civil alap 
szabályzata és a kérelmek benyújtásához szükséges támogatásigénylő lapok az előterjesztés 4. 
és 5. sz. mellékletében találhatóak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjenek! 
 

Határozati javaslat 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a civil 
szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2021. évi munkáról, 
megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös éves cselekvési- és 
programtervet az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja.  

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alap 2022. évi szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerint elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
Szentgotthárd, 2022. március 17.  
 
                   Huszár Gábor 
                polgármester 
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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1. sz. melléklet 
Szentgotthárdi Civil Fórum  
Szentgotthárd  
Széll K. tér 7. 

           Tárgy: Beszámoló 2021. évi tevékenységről 
 
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 16 évben elérte célját, sikerül összefognia a városban működő 
civil szervezeteket.  A városban működő civil szervezetek száma stabil, inkább a növekedés 
tapasztalható.  Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 34 civil szervezet (fizeti a tagdíjat, 
együttműködik), pártoló szervezetek száma 28, összességében 62 szervezettel tartunk 
kapcsolatot, ebből 4 kistérségi. Köztük legtöbben jogi személyek, de vannak köztük nagyon 
aktív civil társaságok- kör vagy klub is.   
 
A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint, 
segíti a szervezetek működését. 
2021. évben továbbra is együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézettel, használtuk a 
biztosított eszközöket és együttműködtünk felhívásaikban és meghívásaiknak eleget tettünk, 
adatot szolgáltatunk a közművelődési statisztikában.  
A Vas Megyei Civil Szolgáltató Központtal is folyamatos a kapcsolattartás, általuk küldött 
hírlevelet eljuttatjuk a tagságnak, közös fórumokat, tanácsadói napot szerveztünk és eleget 
tettünk meghívásaiknak.   
 
SZCIF tevékenységére, hasonlóan minden civil szervezetére a koronavírus komoly 
hatással volt. A programok megvalósítását nagy mértékben befolyásolta, ennek ellenére 
több program is megvalósult: 
 a SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőségei 

szerint, segíti a szervezetek működését – a korlátozások alatt online tartottuk a 
kapcsolatot tagjainkkal, eljutattuk információkat, híreket, felhívásokat 
tagszervezeteink részére. A maszkhordás kezdetén maszkvarrásba kezdtek a civilek, 
nem feledkeztek meg karácsony előtt az idősekről, kis ajándékkal kedveskedtek. 
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 működtetük a civil irodát és biztosítja a működtetés feltételeit számítógép, 
fénymásoló, nyomtatók, asztalok, székek, szőnyeg, telefon, internet, porszívó, 
irodaszerek.  

 foglalkoztatunk nincs, az iroda működtetésének felügyeletét önkéntesként ellátja a 
korábbi alkalmazott. 

 2021. márciusában beszámoltunk az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,  
előkészítettük és a „Cselekvési tervet”, mely alapja az együttműködésnek az 
önkormányzattal, mely alapja a –Civil Alap felosztásának is. A támogatás fejében a 
civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását, programok és 
rendezvények megvalósítását. A „Cselekvési terv” megvalósulását a pandémia 
nagyban befolyásolta, ugyanakkor az év második felében már lehetőség volt a 
programok megvalósítására, így   a Civil Alap felhasználására is.  

 A negyedéves egyeztetések az önkormányzattal elmaradtak a veszélyhelyzet miatt, 
ugyanakkor a civilreferenssel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és egyeztettük az 
aktuális feladatokat.  

 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, meghívást kapnak 
rendezvényeinkre és a híreket, tájékoztatókat számukra is eljuttatjuk. 

 Több alkalommal, adtunk át civil szervezetek programjairól híreket a Szentgotthárd 
újság számára. 
 

 2021.június 4-én Nemzeti Összetartozásunk Napja alkalmából emlékfákat ültettünk és 
kulturális műsort szerveztünk a Pannonkapu Kulturális Egyesülettel közösen – hét fa 
került elültetésre.  
 

 Civil Alaphoz benyújtott támogatási kérelmünkben a Civil Nap költségeinek 
finanszírozására kértünk támogatást. A programot a Máriújfaluért Egyesülettel 
közösen valósítottuk szeptember 4-én. Főzőversenyen 14 civil szervezet főzött, 
kulturális és sportprogramokkal volt teljes a program. 

 Ernyőszervezetként a Harmónia klub programjaira is kértünk támogatást.  
 Véleményeztük a Civil Alaphoz benyújtott pályázati kérelmeket. 
 Novemberben benyújtottuk a 2022. évi NEA működési pályázatot.  
 Eleget tettünk Vas Megyei Civil Szolgáltató meghívásainak, részt vettünk megyei 

fórumokon és a titkár online műhelymunkába is bekapcsolódott: 
 Az Online Önkéntes Műhely:2021.02.05. péntek 16.00-17.30, 2021.02.19. péntek 

16.00-17.30. időpontokban volt Kovács Vanda tréner előadásában és a VCIC 
koordinálásában valósultak meg.  

 2021. június 11-én Herényiek Háza Vas Megyei Civil Szakmai Nap – A civil 
szervezeteket érintő aktualitásokról – neves előadókkal (Szalay-Bodrovniczky 
Vince helyettes államtitkár és Dr. Kecskés Péter főosztályvezető 
Miniszterelnökség, Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő. 

 Tanácsadói napot szerveztünk a Vas Megyei Civil Szolgáltató Központtal közösen a a 
civil irodában 2021. október 11-én, a NEA 2022. pályázatról. 

 
Működési feltételek biztosítása:  
A legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú működését segítő háttérbázis 
biztosítása: 
 A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 300 ezer Ft 

támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, bankköltségre, 
adminisztrációs költségekre. 

 A Civil Alapból 90 ezer Ft támogatás kaptunk, a Civil Napra, a Harmónia 
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Egészségvédő Kör programjaira 166 716,- Ft támogatást kaptunk, mely összegekről az 
elszámolásokat benyújtottuk.   

 Nem került kiosztásra az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj, a megelőző évben 
nem tudtak a civil szervezetek jelentős programokat megvalósítani. 

 
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége jelen levelében tolmácsolja a civil szervezetek 
köszönetét, hogy 2021. évben is lehetőséget teremtettek arra, hogy a Civil Pénzalapból 
támogatás kapjanak a civil szervezetek, programjaik megvalósításához. Sajnos a 
pandémia miatt nagyon kevés civil program valósult meg, a civil szervezetek lelkesedése 
is sérült.  
 
A  SZCIF elnöksége számít az önkormányzat, a Képviselő-testülete együttműködésére, 
partneri viszony fenntartásában, a programok megvalósításhoz szükséges támogatások 
biztosítására.  
 
 
 
 
Szentgotthárd, 2022. március 10. 
     
 
                                                           
       ….......................................................... 
                       Cziráky László sk. 
                                                              SZCIF elnök 
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2. sz. melléklet 
 

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM MUNKATERVE 
 

2022. 
2022. 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.  
Ellátja az alábbi feladatokat és megvalósítja a már hagyományossá vált programokat, 
újakkal bővítve azokat: 
- működteti a civil irodát, 
- eljuttatja a híreket és információkat a civilek felé, 
- tudósít a médiáknak a civil programokról,  
- pályázatok útján próbál forrást szerezni tevékenységéhez és ebben segítséget nyújt 

tagszervezeteinek- NEA, Civil Alap, 
- Eleget teszünk Vas Megyei Civil Szolgáltató meghívásainak, részt veszünk megyei 

fórumokon, online műhelymunkában.  
- szentgotthárdi szerveztetek köszöntése és felhívás közlése az szja 1 %-ának 

gyűjtésére,  
- beszámolunk az önkormányzatnak tevékenységéről és előkészíti a „Cselekvési tervet”, 
- negyedévente egyeztet az önkormányzattal a „Cselekvési terv megvalósulásáról, 
- máju 1-ére Civil Napot szervezünk főzőversennyel,   
- június 4-én Nemzeti Összetartozás Napja program keretében faültetés, kulturális 

program, tűzgyújtás.   
- folytatódik a Gotthárd Tv-vel közösen készített   a Mesepalota és Idősek Magazinja 

műsorokat.   
- Tájékoztató fórumok és   évi két alkalommal KÉK (Közös Érdekek Kerekasztala) 

fórum szervezése, közérdekű témában,  
- megszervezzük a 20.  Civilek Szervezetek Baráti Találkozóját (CISZEBAT) kiírja, 11. 

alkalommal az „Év Civil Szervezete” pályázatot is.  
 
2022. évben az alábbi megvalósítását tervezzük: 
- az Önkormányzattal közösen, a város honlapján frissítjük a civil oldalt, ahol 

megjelennek a legfontosabb információk a civil szervezetekről,  
- Együttműködési megállapodást kötését kezdeményezzük az „Idősügyi Tanács” és 

„Ifjúsági Tanács” szervezetekkel, ami előző évben még nem valósult meg.  
- A közösségi szolgálat keretében továbbra is fogadjuk a diákokat. 
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- mostanában a vállalatok nagyobb figyelmet tanúsítanak a civil szektor iránt. Bizonyos 
szervezetek igenis esélyesek arra, hogy elnyerjék a támogatásukat, és ebből létrejöhet 
egy mindkét fél számára hasznos tanulási folyamat. Éppen ezért szerveztünk a cégek 
felé is kezdeményezéssel él együttműködések kialakítása végett, leginkább források 
szerzése céljából.  

 
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 
eszközellátottság javítása és a foglalkoztatás biztosítása, a helyiség karbantartása és 
takarítása. A civil iroda megújításával szebb környezetet biztosítunk szervezeteink 
számára. 
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 kistérségi települések civil 
szervezeteivel. El kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil szervezetek 
megtalálják egymást, tapasztalatot cseréljenek és segítsék egymás munkáját, közös 
projektekben gondolkodjanak.  
 
Kommunikáció terén megvalósul, hogy a civil szervezetek munkatervei beépüljenek az 
önkormányzattal közösen kidolgozott cselekvési tervbe, a Képviselő-testület napirendjén 
továbbra igényeljük a civil szervezetek helyzetének megvitatását, az önkormányzatnál 
civil referens közreműködését.   
Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, egyeztető megbeszélés a jegyző és a SZCIF 
vezetői között negyedévente. 
Tájékoztatás terén feladatunknak tartjuk az információk eljuttatását a civil szervezetek 
részére, információgyűjtés és továbbítás a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának 
gyűjtésében, segítségül hívjuk a médiákat.  
Kapcsolattartás és építés terén fontosnak tartjuk fórumok szervezését évi két alkalommal 
KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) fórumot közérdekű témákban, továbbá a Vas 
Megyei Civil Információs Centrummal közös információs és tanácsadói napokat is 
szervezünk.   
2022. évi munkatervünk összeállítását a városban kialakult erős civil összefogásra 
alapozva fogalmaztuk meg.  Célunk vívmányaink megőrzése, a civil élet újraindításának 
segítése a COVID által kialakult korlátozások megszűnte után. 
 
Szentgotthárd, 2022. március 10.                                                         
       ….......................................................... 
                      Cziráky László sk. 
                                                          SZCIF elnök 
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3. sz. melléklet 

 
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

ÉS A SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM 
KÖZÖS ÉVES CSELEKVÉSI PROGRAMTERVE 2022.  

 
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 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.  

 A hivatal honlapján létrehozott „Civil adattár” folyamatos bővítése. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Cziráky László elnök 
   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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 Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös 

pályázatokon induljon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Cziráky László elnök 
   Dr. Dobos Adrienn pályázati koordinátor 
 

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 

  Dr. Bartakovics Lilla testületi ügyintéző 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 

3.) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 
 
 Városrészeken közterületek kaszálása a városrészeken működő civil szervezetek 

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, 
  Kovács Ágnes 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 

  Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
 A városrészi klubok fenntartása a városrészeken működő egyesületek 

közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával. 
 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 
  egyesületek elnökei 
  Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 

4.) A környezetvédelem és település-tisztaság 
 
 A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése. Bekapcsolódás a zöld 

területek gondozásába, Liget, várkert rendben tartásába.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Cziráky László elnök,  
  SZCIF Környezetvédelmi szekciója 
 
 Szemétszedési akció civil szervezetek részvételével, az Önkormányzat eszköz-

támogatásával. 
 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Cziráky László elnök 
             SZCIF Környezetvédelmi szekciója 
 
 Előadások, foglalkozások szervezése környezet- és természetvédelem, valamint 

hagyományőrzés témakörben. 
 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Cziráky László elnök 
             SZCIF Környezetvédelmi szekciója 
 
 

5.) A város kulturális életének színesítése 
 
 Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 
Határidő: 2022 tavasza  
Felelős: Cziráky László elnök 
 
 Nemzeti Összefogás Napjának megszervezése  

 
Határidő: 2022 júniusa 
Felelős: Cziráky László elnök 
 SZCIF elnöksége 
 
 Nyugdíjas nyárköszöntő, sport és kulturális programok megszervezése. 

 
Határidő: 2022. december 31.   
Felelős: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  
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 „Civil Szervezetek Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Cziráky László elnök 
 
 Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége 
 
 Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok, 

Szerelmesek Fesztiválja stb.) 
 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Cziráky László elnök 

  civil szervezetek vezetői 
 

 Zarándoklat szervezése Boldog Brenner János emlékéhez kapcsolódóan. 
 

Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Brenner János Emlékhely Alapítvány 
 Keresztény Megmozdulásokért Egyesület  
 
 Határtalálkozó és Szent Márton nap megszervezése. 

 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Hármashatár Baráti Kör 
 
 Programok szervezése a szlovén nemzetiség részére.  

 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 
 Magyarországi Szlovének Szövetsége  
 
 Nyárköszöntő és karácsonyi hangverseny, kórustalálkozók szervezése.  

 
Határidő: 2022. 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  
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6.) A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás 

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

képviselőinek részvételével. 
 

Határidő: 2022. 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 
 

7.) Az iskoláskorú gyermekek nyári és egyéb 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 a szabályzatban 
jelzett határidőkig kell megküldeni a Közös Önkormányzati Hivatalba. 

 
Határidő: táborok megrendezésére: 2022. június 15. - augusztus 31. 
  előterjesztéshez kérelem beadására: 2022. április 13. és 2022. június 10.  
Felelős: szervező egyesületek elnökei 
 előterjesztésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 Hátrányos helyzetű és eltérő tantervű patronált gyermekek részére előadások, 

foglalkozások, kirándulások szervezése.  
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 
 

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 
 
 Egészségügyi programok, túrák, ételbemutatók szervezése.  

 
Határidő: 2022. december 31.  
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Felelős: Harmónia Egészségvédő Kör 
 
 Gyalogtúrák szervezése. 

 
Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Természetjárók Baráti Köre  
 
 

9.) Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása 

 
Városi szinten: 
 A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése. 
 Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése  
 Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása 

      
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: 2022. október 31. 
Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző  
       
 Csatafutás                      

Határidő: 2022. augusztus 15.  
Felelős: Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző  
   Szentgotthárdi VSE Futószakosztály  
 
 Horgászversenyek szervezése a Hársas-tavon. 

 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Horgász Egyesület 
           

11.) A Szentgotthárdi Civil Fórum munkájához kapcsolódó feladatok 
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• A Szentgotthárdi Civil Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Hivatal egy 
helyiséget és egy laptopot bocsát térítésmentesen a Civil Fórum rendelkezésére 
feladataik elvégzéséhez. 

• Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: SZCIF elnöksége 
            Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
 
Jelen cselekvési programterv 2022. április 1-jétől 2022. március 31-ig szól. 
 
Szentgotthárd, 2022. március 31.  
 
 

…………………………… 
Szentgotthárdi Civil Fórum 

Képviseli: Cziráky László elnök 

…………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 
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4. sz. melléklet 

SZABÁLYZAT 
a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap  

2022. évi felosztásához 

I. Bevezető rendelkezések 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi 
költségvetése Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap (a továbbiakban: Alap) 
megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből a szentgotthárdi civil 
szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint városrészek 
számára nyújtható támogatás.  
 

2. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött 
támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell 
számolniuk.  

 
3. 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.  

 

II. Rendelkezésre álló keretek 
 

1. Civil keret:  
1.1. A civil keretből a III./2.1., 2.2. és 2.3. pontban jelzett szervezetek igényelhetnek 

támogatást. 
1.2. Keretösszeg: 3.650.000,- Ft 

 
2. Városrészi keret:  

2.1.  A városrészi keretből a városrészi önkormányzatok és a városrészeken működő civil 
szervezetek igényelhetnek támogatást, városrészenként legfeljebb évi 500.000,- Ft 
összegben. 

2.2. Keretösszeg: 3.500.000,- Ft  
 

III. A pályázat menete 
 

1. Az Alapból pályázat útján nyerhető el támogatás. 
2. Pályázatot nyújthat be:  
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2.1. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 
Szentgotthárdon van 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,  

2.2. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus egyházközösségek is 
ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil szervezetek (kivétel a 
mérlegbeszámoló letétbe helyezése),  

2.3. Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok 
2.4. városrészi önkormányzatok. 
2.5. Az előző pontokban megjelölt pályázat benyújtására jogosult szervezetek a szabályzat 

további pontjaiban együttesen említve: szervezet.  
 

3. Pályázat a helyben megvalósuló programokra (kivételek: lentebb) nyújtható be az alábbi 
témakörökben: 
 
3.1. Kulturális, közművelődési feladatok, közösségi élet 

3.1.1. Idősek napi programok szervezése 
3.1.2. Hangversenyek, zenei, színházi, művészeti programok szervezése 
3.1.3. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 
3.1.4. Mikulás, adventi, karácsonyi stb. programok szervezése 
3.1.5. Közösségépítő kulturális programok szervezése 
3.1.6. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó stb.) 
3.1.7. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának 

szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 
3.1.8. A közösséget érintő reprezentációs tevékenység (ajándékcsomagok, közösségi 

főzés, vendéglátás stb.)  
 

3.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
3.2.1. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak 

helyben megvalósuló) 
3.2.2. Közösségi életet erősítő, oktatáshoz kapcsolódó programok szervezése 
3.2.3. Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 
3.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

3.3.1. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós 
előadások szervezése stb.) 

 
3.4. Ismeretterjesztő feladatok 

3.4.1. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait 
érintő ismeretterjesztő előadások szervezése bármilyen témakörben 

 
3.5. Szabadidősport szervezése 

3.5.1. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 
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3.5.2. Egyéb sportesemények, sportprogramok szervezése 
 

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

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 
3.6.2. a város nevezetességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 
3.6.3. helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek 
 

3.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai, illetve ausztriai határ közeli 
településeken, Szentgotthárd testvérvárosaival 

3.7.1. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények 
szervezése.  

 
3.8. Környezetvédelem, élhető város 

3.8.1. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 
megvalósításában való szerepvállalás  

3.8.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezése 
3.8.3. Környezetszépítés, parkosítás, virágosítás 

 
3.9. Infrastrukturális fejlesztések, beszerzések 

3.9.1. A közösségi élet színterének fejlesztése, karbantartása 
3.9.2. A közösségi élethez szükséges eszközök beszerzése 
3.9.3. Emlékhelyek gondozása 

 
4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:  

4.1. szabályosan kitöltött támogatásigénylő lap, 
4.2. írásos kérelem a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával, 
4.3. beszámoló a szervezet előző évi tevékenységéről, 
4.4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozat, 

4.5. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről, 
4.6. 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 igazolás.  
 

5. Megvalósítási időszakok, a pályázatok beérkezésének határideje, az elbírálások időpontja, 
elszámolási határidők: 
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 Beérkezési határidő Elbírálás 
időpontja 

Elszámolási 
határidő 

1. megvalósítási időszak 
2022. április 1. –  
2022. június 30. 

2022. április 13.  2022. áprilisi 
testületi ülés 2022. augusztus 15.  

2. megvalósítási időszak 
2022. július 1. –  

2022. szeptember 30. 
2022. június 10. 2022. júniusi 

testületi ülés 2022. november 15.  

3. megvalósítási időszak 
2022. október 1. –  

2022. december 31.  
2022. szeptember 9. 2022. szeptemberi 

testületi ülés 2022. december 31.  

 

6. A pályázatoknak az előző pontban jelzett határidőkig kell beérkezniük az alábbi módok 
valamelyikén:  
6.1. személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emelet 22. iroda 
6.2. e-mailben: szep.renata@szentgotthard.hu 
6.3. postai úton: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9970 Szentgotthárd Széll 

K. tér 11. (Figyelem! A III./5. pontban jelzett dátum a pályázat BEÉRKEZÉSÉNEK 
határideje!) 
 

7. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a szervezetektől érkező kérelmeket a 
Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni kell. Ez alól 
kivételt képez a Szentgotthárdi Civil Fórum saját kérelme. A Fórumnak a véleményét úgy 
kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az 
előterjesztést előkészítő Hivatalba. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a 
Fórum véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még 
előterjeszthető és elbírálható.  
 

8. Hiánypótlás: 
8.1. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást 

küld az adott civil szervezet részére.  
8.2. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a hiánypótlás kiküldését 

követő 5. munkanap. (A hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanapon postára adott 
hiánypótlás nem érvényes!)  

8.3. Amennyiben a megadott határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó 
dokumentumokat, úgy az adott kérelmet a Bizottságok és a Testület nem veszi 
figyelembe a döntés során.  
 

IV. Szerződéskötés, módosítási igény 
 

1. Szerződéskötés:  
1.1. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások 

esetén a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött 

mailto:szep.renata@szentgotthard.hu
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szerződéseket, támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek 
felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség 
esetén ellenőrzést kezdeményez. 

1.2. Testület döntését követően a civil referens írásban (elektronikus vagy postai úton) 
tájékoztatja a szervezeteket a pályázatok eredményéről. Az értesítés során megjelöli a 
támogatási szerződés aláírására szánt időintervallumot.  

1.3. Az a szervezet, amely a megjelölt időpontban nem írja alá a támogatási szerződést, 
vagy akadályoztatásáról nem értesíti a civil referenst, elesik a támogatástól.  

2. Módosítás:  
2.1. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a kérelemben megfogalmazott cél és a 

felhasználás időpontjának módosítására egy alkalommal van lehetőség. A 
felhasználás újabb időpontjának is a tárgyévre kell esnie, tehát az elnyert támogatás 
összegét nem lehet továbbvinni a következő évre.  

2.2. A módosítást írásban kell benyújtani, majd a Testület legközelebbi ülésén elő kell 
terjeszteni.  

2.3. Amennyiben a Testület a módosítási kérelmet elfogadja, úgy a támogatási szerződést 
az új döntésnek megfelelően módosítani kell.  

2.4. A szerződés módosítására a IV./1. pontban megfogalmazottakat kell alkalmazni.  
 

V. Elszámolás 
 

1. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 
megjelölt célra fordíthatja.  
 

2. Az elszámolás menete:  
2.1. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal és 

írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon köteles 
igazolni.  

2.2. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 
maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi határozat 
alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap terhére”. 
 

3. Elszámolható költségtételek:  
3.1. művészi, fellépői, előadói tiszteletdíj 
3.2. sátorbérlés, hangosítás, technikai költségek 
3.3. nyomdai költség 
3.4. terembérlet 
3.5. vendéglátás, ajándékozás, dekoráció költsége 
3.6. eszközbeszerzés 
3.7. útiköltség, szállás (kizárólag táborokhoz, kirándulásokhoz kapcsolódóan) 
3.8. felújítási, karbantartási költségek 
3.9. virágosításhoz, parkosításhoz kapcsolódó költségek. 
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4. 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.  
 

5. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a 
támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

VI. Záró rendelkezések  
 

1. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 
1.1. amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  
1.2. amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  
1.3. amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 
1.4. 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,  

1.5. amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 
határidőben nem helyezte letétbe.  

 
Jelen szabályzatot a Képviselő-testület …./2022. számú határozatában fogadta el 2022. 
március ……-én, hatályos 2022. december 31-ig.   
 
Szentgotthárd, 2022. március ……        
            
                    Huszár Gábor 
                                polgármester 
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5. sz. melléklet 
 

CIVIL 

TÁMOGATÁSIGÉNYLŐ LAP 
a 2022. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból 

 
 

1. A civil szervezet adatai:  
 

Neve:  

Székhelye:  

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  
 

2. A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 
 

� Kulturális, közművelődési feladatok, közösségi élet  
� Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
� Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 
� Ismeretterjesztő feladatok 
� Szabadidősport szervezése 
� Városi értékmentés  
� Külkapcsolatok 
� Környezetvédelem, élhető város 
� Infrastrukturális fejlesztések, beszerzések 

 
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 
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� Végzés bírósági bejegyzésről 
� Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény 

 másolata / elektronikus igazolás 
 

4. A támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. A program költségvetése: 
 

A program tervezett összköltsége:  

Az önkormányzattól kért támogatás:  

 
A program költségvetése részletesen: 
A költségtételek feltüntetése, részletezése kötelező, ennek hiányában a támogatásigénylő 
lap érvénytelen!  
 

Tervezett kiadás Tervezett bevétel 

  

 
6. Egyéb közlendő: 

 
 
Szentgotthárd, 2022.  
        …………………………… 
   kérelmező képviselőjének aláírása 
 
 
Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmek benyújtásának határideje 2022. április 
13. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” 
menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város 
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).               
 
                

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

TÁMOGATÁSIGÉNYLŐ LAP 
a 2022. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból 

 
 

7. A városrész adatai:  
 

Neve:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  
 

8. A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 
 

� Kulturális, közművelődési feladatok, közösségi élet  
� Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
� Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 
� Ismeretterjesztő feladatok 
� Szabadidősport szervezése 
� Városi értékmentés  
� Külkapcsolatok 
� Környezetvédelem, élhető város 
� Infrastrukturális fejlesztések, beszerzések 

 
A projekt megnevezése:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

9. 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 

 
10. A támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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11.A program költségvetése: 
 

A program tervezett összköltsége:  

Az önkormányzattól kért támogatás:  

 
A program költségvetése részletesen: 
A költségtételek feltüntetése, részletezése kötelező, ennek hiányában a támogatásigénylő 
lap érvénytelen!  
 
 

Tervezett kiadás Tervezett bevétel 

  

 
12. Egyéb közlendő: 

 
 
 
 
Szentgotthárd, 2022.  
 
        …………………………… 
   kérelmező képviselőjének aláírása 
 
 
 
Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmek benyújtásának határideje 2022. április 
13. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” 
menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város 
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                              

 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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Tárgy: Sportkoncepció felülvizsgálata 2022. 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A jelenleg hatályban lévő sportkoncepciót 2017-ben vizsgálta felül és fogadta el az 
Önkormányzat Képviselő-testülete, ennek felülvizsgálata az idei évben esedékes. A koncepció 
mindenki számára elérhető a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal internetes oldalán: 
 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-felulvizsgalva-
2020-10469.pdf 

 
A hatályos törvényi szabályozás az önkormányzati törvényben valamint a hatályos 
sporttörvényben a következő:  
 

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól (II. Fejezet 
Feladat- És Hatáskörök) 
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
 
2004. évi I. törvény a sportról - VII. Fejezet az állam és a helyi önkormányzatok 
sporttal kapcsolatos feladatai 
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára -: 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 
megteremtését. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

 
A sportkoncepció felülvizsgálata az 1. számú mellékletben található – a 
módosított/aktualizált részeket eltérő színnel jelöljük. A felülvizsgált sportkoncepcióban a 
jelentősebb változások az alábbiak: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-felulvizsgalva-2020-10469.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-felulvizsgalva-2020-10469.pdf
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• Létesítmények tekintetében: városi sporttelep tulajdonjoga rendeződött és visszakerült 
az Önkormányzat tulajdonába, elkészült az új multifunkciós sportcsarnok 
(Szentgotthárdi Sport és Szabadidőközpont néven), a városi sporttelep kínálata bővült 
(BMX freestyle pálya, fitnesz park). 

• A városi sporttelep és sportcsarnok üzemeltetési, karbantartási és gondnoki feladatát 
2022 áprilisától az új, önkormányzati vállalkozás, a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai 
Nonprofit Kft. látja el. 

• Az iskolai sportlétesítmények esetében - igazodva a névváltozásokhoz - módosultak a 
létesítmények elnevezései. 

•  A Hársas-tó fejlesztése is szerepel az új koncepcióban. 
• Pályázati forrásból tovább fejlődik az Alpokalja Motel és környéke. 
• Az Önkormányzat egy új együttműködési formát alakít ki az egyesületekkel (partneri 

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

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2022.” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
……………………………. 

 
Határidő: a javaslat közlésére: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
      Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 
 
Szentgotthárd, 2022. március 16. 
 
         Huszár Gábor  
         polgármester          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 
 
 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 

Sportkoncepciója 
 
 
 

2022. 
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I. 

Preambulum 
Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget, az ember mindennapi jólétének egyik 
fontos tényezőjét tekinti koncepciójának, legfontosabb mozgatórugójának. 
A városi sport koncepció megalkotása során – összhangban az Európai Sport Chartával – 
alapdokumentumként veszi figyelembe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényt és a 2004. évi I. sporttörvény. Ez utóbbi önálló fejezetben 
rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól. 

- A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen 
kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. 

- A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres 
testedzéshez való jog az állampolgárok Alaptörvény által biztosított alapvető joga. 

- A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai 
nevelésében, a személyiség formálásában, megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. 

- A testnevelés és a sport részterületei – az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig – 
egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért minden terület 
fejlesztése fontos. 

- A város sportja – a külterületeken élőket is beleértve – meg kell, hogy feleljen az 
Európa Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és 
területfejlesztési kötelezettségeknek. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a felnőtt generációk esetében is az 
ép testben, ép lélek szellem jegyében.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében: 
 

- sportlétesítményeket tart fenn, illetve a nem általa fenntartott sportlétesítmények 
esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak számára 

- sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára a versenysporthoz, hogy 
megkönnyítse a működésüket a következő sportágakban: labdarúgás, kézilabda, kick-
boksz, asztalitenisz, íjászat, sakk, atlétika (futás), sporttánc, teke. Sporttámogatást 
biztosíthat: sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára, 
sportrendezvények szervezéséhez (anyagi, sportlétesítmények ingyenes használata), 
iskolai sportrendezvények, egyéni kérelmek alapján rendkívüli támogatást is 
biztosíthat 

- sport és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében 
- támogatja, segítséget nyújt a városi-, iskolai- sport-, szabadidős- és egészségmegőrző 

rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, koordináláshoz (Városi Sportnap, 
Csatafutás, Iskolai sport- és egészségnapok, Mobilitás Hete) 

- a sportturisztikai feladatok ellátására és a sporttelep üzemeltetésére létrehozta és 
működteti a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft-t. 
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II. 
Sportlétesítményeket tart fenn, illetve a nem általa fenntartott 

sportlétesítmények esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak 
számára 

 
 
Létesítmények 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok: 

- városi sporttelep tulajdonjoga rendeződött és visszakerült az Önkormányzat 
tulajdonába, 

- uszoda (az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm kft 
tulajdonában), 

- városi sportpálya és iskolai sportpályák, 
- Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnoka, Szent Gotthárd Gimnázium tornaterme 
- városrészi sportpályák, 
- önkormányzati játszóterek, 
- Hársas-tó, 
- csónakkikötő, 
- új multifunkciós sportcsarnok (Szentgotthárdi Sport és Szabadidőközpont). 

 
Városi Sporttelep (Sportöltöző, tekepálya, élőfüves pályák, műfüves pálya, kültéri 
fitnesz park, skate park). 
 
A sporttelep fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos 
szerepet játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a 
termál programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is. 
 
A városi sporttelep tulajdonjoga rendeződött és visszakerült az Önkormányzat tulajdonába. A 
tekézőhöz kapcsolódó öltözőépület kulturált körülményeket biztosít a helyi sportolók 
(labdarúgók és tekések) valamint a vendégsportolók számára.  
A 2015-ben elkészült műfüves pálya kihasználtsága folyamatosan növekszik a téli (januártól-
március) felkészülési időszakban,  
A városi sporttelep és sportcsarnok üzemeltetési, karbantartási és gondnoki feladatait 
szervezi, a rezsi költségeket közvetlenül az Önkormányzat fizeti.  
A tekepálya bérbeadást és felügyeletét a Szentgotthárdi VSE tekeszakosztálya koordinálja, 
biztosítja a megfelelő felügyeletet a bérbeadás ideje alatt. Ez a rendszer a gyakorlatban 
hatékony, mivel az utóbbi időben az előírásoknak (hőmérséklet, tisztaság, házirend, 
páramentesítés) megfelelően üzemel a tekepálya. 
 
Pályázati forrásból létrehozott  kültéri fitneszpark  a városi sporttelepen, a műfüves 
labdarúgópálya és a centerpálya közvetlen szomszédságában.  
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( „D típusú” park 150 négyzetmétert meghaladó alapterületű, több mint 15 tolódzkodásra, 
húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, 
létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas 
eszközt tartalmaz. A létesítmény elsősorban a felnőtt és ifjúsági korosztály számára biztosít 
aktív sportolási lehetőséget, de kiváló helyszíne lehet a közoktatási intézmények iskolai és 
szabadidős sporttevékenységének is. 
közel 400 m2 gördülő sportokra alkalmas pálya. A BMX „S” freestyle pálya moduláris 
pályarendszer, masszív fémszerkezettel, dupla borítással. Moduláris szerkezetű, igény esetén 
könnyen átépíthető, újátrendezéssel új élményt nyújt a pályát használó fiataloknak. A park az 
igényel karbantartást a használattól függően. A pálya napelemes világítással is rendelkezik,. 
 
A sporttelep fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos 
szerepet játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a 
termál programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is. Ilyen fejlesztés lehet egy 
teniszpálya, lábteniszpálya létesítése a sporttelepen, amelyet pályázati forrásból szeretne 
megvalósítani az Önkormányzat. 
 
Műfüves labdarúgópálya új lehetőségeket biztosít a szentgotthárdi sportéletben, hiszen a téli 
időszakban az élőfüves pályák használhatatlansága miatt a környező csapatok és a szállodába 
érkező edzőtáborozó csapatok számára megfelelő környezetet biztosít a felkészülésük idejére.  
Továbbra is a fejlesztendő célok közé tartozik a 400 m-es atlétika pálya kialakítása, 
természetesen azzal mindenki tisztában van, hogy ennek komoly anyagi költségei vannak, 
amihez az Önkormányzati lehetőségek erősen korlátozottak ezért, ezért ennek megvalósítása 
is elsősorban pályázati forrásból lehetséges. 
 
Uszoda 
 
Az uszoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft tulajdona, az 
önkormányzat feladata annak biztosítása, hogy a gazdasági társaság az uszodában a sportolás 
lehetőségeit a szentgotthárdiak részére lehetővé tegye. 
A wellness komplexumban található uszoda 50 %-os kedvezménnyel használható a 
szentgotthárdiak számára. Megfelelő helyszínt biztosít az úszó sporthoz, valamint helyszínt 
biztosít az iskolai úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszásoktatásnak, /ami 
alapja lehet az egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógy úszásnak is helyet. 
Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, a jövőben is helyszínéül kell 
lennie a különféle versenyeknek /szabadidős, városi, megyei, országos, meghívásos 
nemzetközi, testvér városi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra, nyári úszótáborok, ezeket az 
eseményeket folyamatosan bővíteni kell. 
A mindennapos testnevelés órák keretein belül továbbra is vannak tanítási időben úszásórák a 
diákok, ahol a tanulók egy része az úszás alapjaival ismerkedhetnek meg az ügyesebbek pedig 
a technikájukon javíthatnak. Azok, akik komolyabban szeretnének foglalkozni az úszással, 
nekik délutáni foglalkozáson van lehetőségük fejleszteni úszástudásukat, amit továbbra is 
több szakember biztosít a gyerekek számára. A szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 
ingyenes úszásoktatást biztosít a város és kistérségben élők számára korlátozott létszámban, 
ami az évek folyamán egyre népszerűbb program. 
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Az adottságok adottak lennének egy úszóegyesület számára, azonban ilyen 
egyesület/szakosztály még nem alakult városunkban, ez a jövő megoldandó feladatai közé 
tartozik. Azonban egy ilyen egyesület alapításához és működtetéséhez anyagi háttér 
biztosítása (ingyenes/kedvezményes uszodahasználat) nélkül a hosszú távú működésük 
nehezen megoldható. 
 
Városi sportcsarnok (Szent Gotthárd iskola) és iskolai tornatermek 
 
A Szent Gotthárd iskola tornaterme a korábbi években több pályázatnak is köszönhetően 
megújult. Ilyen renoválási munkák voltak: öltözők teljes felújítása, vizesblokkok felújítása, 
folyosó felújítása, régi vasajtók cseréje, ablakcsere, külső szigetelés és színezés.  
A sportcsarnok bérbeadását továbbra is az Önkormányzat koordinálja, a bevételek is hozzá 
folynak be, de az Önkormányzat rendezi a felmerülő közüzemi költségeket.  
Kihasználtságat tekintve, a legnagyobb számban a helyi kézilabda csapatok használják a 
létesítményeket, akik egy partneri megállapodás értelmében a TAO benchmark rendszerben 
megállapított terembérlet alapján bérlik a csarnokokat. A létesítmény gyakori otthona a 
megyei szintű Diákolimpiai eseményeknek is. 
 
Az iskolai tornatermek: tanítási időben az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát 
és felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai tornatermek 
közül az Arany J. Iskola tornaterme az iskolát fenntartó tankerület kizárólagos rendelkezése 
alatt áll, így az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtere. Az 
önkormányzat kizárólagos rendelkezése alatt áll a Szent Gotthárd Gimnázium tornaterme és a 
Szent Gotthárd Általános iskola tornatermeként is funkcionáló sportcsarnok. Gazdasági 
szempontokat is figyelembe véve, az iskolai foglalkozások után e tornatermek bérbe adhatók. 
Továbbra is a fejlesztendő területek közé tartozik az Arany János iskolában a jelenlegi 
tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem kialakítása, amelynek érdekében pályázati 
lehetőségeket keresünk.    
A mindennapos testnevelésnek köszönhetően az iskolai tornatermek még inkább fontos részét 
képzik az oktatásnak. Most már minden évfolyam számára van napi testnevelés óra, ezért 
komoly probléma az, hogy akár egy időben 3 osztálynak is osztoznia kell a tornacsarnokon, 
ami a gimnáziumban illetve az alsós általános iskolában nehezen megoldható, illetve nem 
tudnak megfelelő minőségű órákat tartani -  az új létesítmény megoldást jelenthet a zsúfolt 
vagy helyhiány miatti nehezen megvalósítható testnevelés óráknak.      
Az iskolai sportpályák fenntartásáról már a Tankerület köteles gondoskodni valamennyi 
oktatási intézmény esetében. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem iskolai 
tanulók sportolásának is. 
 
Városrészi sportpályák 
 
Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, és Máriaújfaluban van labdarúgó 
csapat, ezt a két sportpályát használják rendszeresen sportolási célra.  
Valamennyi sportpálya önkormányzati tulajdonban van, és használatukat Szentgotthárd Város 
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számra is. A településrészi 
sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell ellenszolgáltatást nyújtani, de itt 
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az öltözők ingyenes használatát a településrészi sportegyesületeknek biztosítjuk csak. Az 
öltözőkben elfogyasztott víz, és elektromos energia költségét, viszont a sportegyesületek 
fizetik. 
Amennyiben az öltözők használatát harmadik félnek átengedik, úgy a használattal felmerülő 
többletköltségek is a sportegyesületet terhelik. 
A TAO támogatásnak köszönhetően (a látványsportágak számára, mely a városban a 
labdarúgókat és a kézilabda csapatot érinti) az egyesületek pályázhatnak működési és 
utánpótlás támogatásra, felszerelésekre és létesítménykorszerűsítésre, ezekhez a 
pályázatokhoz azonban önrész szükséges (30%-os), a lehetőségeihez mérten ezt az 
Önkormányzat támogatta, ha teheti a jövőben is segíti ezeket a pályázatokat az önrész 
biztosításával. 
 
Önkormányzati játszóterek 
 
A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás 
lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában, jelentős fejlesztések történtek. Játszótereink nagy 
része gyökeresen átalakult, és a legmodernebbnek számító játszó eszközök állnak a 
gyermekek rendelkezésére, hogy fejleszthessék motorikus és fizikális képességeiket. A 
továbbiakban a még nem korszerűsített játszóterek felújítására kell figyelmet fordítani, de 
ezek anyagi fedezete, csak pályázati pénz vagy magán tőke bevonásával valósulhat meg. 
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a beépítetlen területeket is, amelyek lakó 
környezetünkön belül vannak és a gyermekek előszeretettel használnak sportolásra 
/elsősorban focizásra/. 
Az Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is 
fontosnak tartja. A továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az 
előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli a gyermekek sportolási 
lehetőségeinek változását és negatívan értékeli azt az esetet, amikor az említett lehetőségek 
orvosolhatatlanul csorbát szenvednek. Az önkormányzat külön cselekvési tervben határozza 
meg évről évre a játszóterekkel kapcsolatos fejlesztéseket.  
 
Hársas-tó 
 
A tó folyamatos fejlesztésének köszönhetően (megújult vizesblokk, büfé, esőbeálló rész, 
gyerekjátékok) a környék még inkább vonzóbb és kulturáltabb szórakozási és sportolási 
lehetőséget biztosít az ide érkezők számára. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása 
az önkormányzat számára kötelező feladat. A játszótéri elemek folyamatosan bővülnek 
mozgáskorlátozott horgászstég, fedett kerékpár tároló, újabb tűzrakóhelyek kialakítása történt 
és a strand villamos energia ellátása kiépült 
A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható 
természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló 
kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak.  
 
Csónak kikötő (Alpokalja Motelnél) 
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A részben önkormányzati beruházásból létre jött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 
jelentheti. Meg kell oldani, hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban 
hozzáférhetőbbé váljon. Az ideális az volna, ha a vízi sportágak közül az evezésnek 
Szentgotthárd nagyobb súlyt adna. Ehhez oktatásra, eszközökre, szervezeti formára lenne 
szükség vagy a meglévő evezős egyesületekkel való szorosabb együttműködés – akár a 
mindennapos testnevelésbe is be lehetne vonni ezt a területet – ehhez a szükséges 
egyeztetéseket az iskolákkal le kell folytatni. Ettől függetlenül is a vízi sportbázis kialakítása 
önkormányzati sportfeladat lehetne.  
A részben önkormányzati beruházásból létre jött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 
jelentheti. Meg kell oldani, hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban 
hozzáférhetőbbé váljon és ismertebb legyen a helyiek körében. 
Az evezős sportágnak még jobban előtérbe kell kerülnie. Támogatni kell az ez irányú 
fejlesztéseket, kezdeményezéseket, rendezvényeket. 
Az Alpokalja Motel területe folyamatosan fejlődik, ami az evezős túrázás feltételrendszerét 
javítja. A létesítmény hamarosan zárt csónaktárolóval, megújult vizesblokkokkal, 
mozgáskorlátozott helyiség kialakítással és új lakókocsi beállóhely- és sátorhely elektromos 
betáplálással bővül. 
 
Multifunkcionális sportcsarnok - (Szentgotthárdi Sport és Szabadidőközpont) 
 
A Szentgotthárdi Sporttelepen a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 2012-ben TAO támogatás 
felhasználásával egy sportcsarnok építésébe kezdett, Az új sportcsarnok önkormányzati 
tulajdonba került. Többféle sportolási lehetőséget biztosít a helyi sportolók, iskolák számára 
és egyéb rendezvényeknek is ideális helyszínül szolgálhat.  
A létesítmény alapterülete: 2577,09 m2  
A küzdőtér mérete és kialakítása miatt lehetőség van a teremben küzdősportok, 
táncversenyek, és nagy létszámú egyéb rendezvények lebonyolítására is.  
 
 
 

III. 
Sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a 

működésüket és sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet 
kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot 
egyaránt támogatja.  
Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása érdekében. 
A támogatások fajtái: 
- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján a Szentgotthárdi székhelyű egyesületek 
részére 
- közvetett támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények (sportcsarnok, sportpálya, 
műfüves pálya, tekepálya) ingyenes vagy az önköltségi ár alatti bérleti, illetve használati díj 
megállapításában  
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- indokolt esetekben kérelem után az önkormányzat rendkívüli támogatást is biztosíthat akár 
év közben is (amennyiben anyagi lehetőségei is engedik és indokoltnak tartja), a helyi 
egyesület sportolóinak nemzetközi versenyen való eredményes szerepléshez, illetve egyéb 
versenyeken való részvételhez, felkészülésükhöz 
- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál, illetve a 
tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi uszodánál a sportcélú 
hasznosítás biztosítása az igénylőknek. 
Az önkormányzat lehetőségeihez, és az éves költségvetését figyelembe véve igyekszik minél 
hatékonyabban közvetlen és közvetett formában támogatni a helyi sportot. 
Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez 
kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást. 
A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az 
önkormányzati keretből, előzetes kérelem alapján mérlegelést követően lehetőséget 
biztosíthat. 
 
A versenysport támogatása 
 
Csapat sportágak támogatási elvei: 
 
Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a 
sakk, teke, kick-box, asztalitenisz, íjászat, atlétika, sporthorgászat szabadidővel kapcsolatos 
sportágakban biztosít egyelőre az önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított 
egyesületek is melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit 
szolgálja. A támogatások felosztását továbbra is az Önkormányzati Erőforrások és Szociális 
Ügyek Bizottsága dönti el, a felosztás a Bizottság mérlegeli, hogy milyen arányban osztja szét 
a költségvetésben meghatározott elosztható sporttámogatási keretet. 
A nem pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok, műfüves labdarúgó pálya, 
tekepálya, városi sporttelep, városrészi labdarúgó pályák használatát ingyenesen vagy 
kedvezményesen biztosítja az önkormányzat az egyesületetek számára.  
 
Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve: 
 
Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre 
adható. 
VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett 
felkészülési szerződés köthető. A korábbi években több ilyen kérelmet is támogatott 
Szentgotthárd városa, ezt indokolt esetben és anyagi lehetőségek függvényében továbbra is 
támogat. 
 
Sportfinanszírozás 
 
Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága minden évben a márciusi 
Bizottsági ülésén határozza meg az adott évre vonatkozó versenysport támogatások 
felosztását. A Bizottság számára ez mindig nehéz és hálátlan feladat, mivel lehetetlen 
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mindenki számára igazságos arányban felosztani a költségvetésben biztosított adott évi 
keretet.  
Az egyesületek vezetőinek kötelező egy olyan beszámolót benyújtani a döntést megelőzően, 
amely tartalmazza az éves munkájukról szóló beszámolót, taglétszámukat, adott évi terveiket, 
céljukat, továbbá milyen támogatási igényük van az adott év versenysport támogatási 
keretéből (a létesítményeinket igénybe vevő sportegyesületek pénzügyi igényeiket ill. 
terembérletre vonatkozó igényeiket). Mindez a feltétele annak, hogy a Bizottság az 
egyesületek számára támogatást határozzon meg, ennek hiányában támogatáshoz nem 
juthatnak. Szintén nem támogatható az egyesület, aki nem számol el időben az előző évi 
önkormányzati sporttámogatásról. 
Az éves versenysport támogatási keret tudatában bizonyos összeget igényelhetnek az adott 
keretből, a végleges döntést továbbra is az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 
Bizottsága határozná meg, de több információhoz jutnának a pályázati dokumentumok által, 
talán így átláthatóbb képet kapnak az egyesületek költségeit tekintve. Illetve ezzel arra 
próbálnánk ösztönözni az egyesületeket, hogy átfogóbb képet kapjunk az éves terveikről, 
munkájukról, igényeikről.  
 
Partnerségi Együttműködés a helyi sportegyesületekkel: 
 
Az új multifunkciós sportcsarnok működtetése közös ügye a városnak és a helyi 
sportegyesületeknek. Az optimális üzemeltetés érdekében az Önkormányzat 
kezdeményezésére - egy megállapodás formájában - hosszú távú együttműködést jött létre, 
melynek az Önkormányzat és a csatlakozó sportegyesületek a tagjai. Az együttműködés 
keretében mindkét fél kölcsönös előnyöket élvez. A partnerségnek azon helyi 
sportegyesületek a részei, amelyek a TAO-törvény megfogalmazása szerinti látvány 
csapatsportágban rendelkeznek igazolt játékosokkal és versenyszerűen működik. Az 
együttműködés keretében:  

• Az egyesületek a TAO benchmark rendszer alapján tervezik meg és adják be a TAO 
pályázataikat – a bérleti díj tekintetében előzetesen egyeztetve az önkormányzattal. 

• Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten a partner látványcsapatsport egyesületeknek 
segítséget nyújt a TAO önrész biztosításához, amennyiben a pályázat tartalmát, ezek 
között a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket előzetesen jóváhagyatták az 
önkormányzattal. 

• A partneri feltétek teljesítése esetén kaphatnak az egyesületek kedvezményeket a 
terembérleti díjak tekintetében. 

 
Pénzbeli támogatás egyéb feltételei: 
 
Önkormányzati támogatást, csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet 
kaphat. Amennyiben a sportegyesületek év közben az Önkormányzat költségvetéséből 
támogatást igényelnek, úgy a benyújtáshoz szükséges írásos kérelem is. 
A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban 
meghatározott időpontig kötelesek tételesen (a sportegyesület nevére szóló 
számlamásolatokkal és beszámolóval) elszámolni. 
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Az a sportszervezet, amely nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási 
kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további 
önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 
Az a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy 
más köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 
A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet: 
- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte 
- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 
- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 
- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 
- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma 
- a sportág szentgotthárdi hagyományai 
- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma 
- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 
- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli 
sportoló 
- hagyományok, észszerűség figyelembevétele  
Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is juttathat 
támogatást, de a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg, aminek a 
pályázónak meg kell felelnie. 
 
 

IV. 
Üzemeltetési és sportszervezési feltételek biztosítása 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata - osztott munkakörben, a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal által - sportreferenst alkalmaz, akinek feladatai a következők: 
 

- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), a 
műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása, karbantartás), 

- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 
menedzselése, 

- a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft és az Önkormányzat közötti 
együttműködés, kommunikáció biztosítása, illetve a Szentgotthárdi Sport és 
Szabadidőközponttal kapcsolatos önkormányzati teendők ellátása, 

- városi sportrendezvények szervezése, 
- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 
- önkormányzati sporttámogatások (versenysport, TAO, egyéb) szétosztásának 

előkészítése, bonyolítása, felhasználásuk ellenőrzése, az önkormányzati koncepciók, 
előterjesztések és egyéb teendők előkészítése, ellátása 

- a önkormányzati sportlétesítményekkel kapcsolatos felújítási, karbantartási teendők 
koordinálása 

- szabadidősport szervezése, 
- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében 

való részvétel, 
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- kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel, 
- kapcsolattartás a városi oktatási-nevelési intézményekkel, testnevelő tanárokkal, 

sportegyesületek edzőivel, stb.  
 
Az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés alapján a Szentgotthárdi Sport és 
Turisztikai Nonprofit Kft. feladatai a Szentgotthárdi Sport és Szabadidőközpont 
működtetése vonatkozásában az alábbiak: 
 

- a rendezvények megtartásának biztosítása (épület nyitása, felügyelete, zárása); 
- a gondnoki feladatok ellátása; 
- a karbantartási feladatok ellátása; 
- takarítási feladatok ellátása; 
- az épület környezetének rendben tartása; 
- a rendezvények lebonyolításához rendezők biztosítása; 
- az épület őrzési-védelmi feladatainak elvégzése. 

 
A Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. a fentieken túlmenően gondoskodik a 
városi sporttelep karbantartásáról is és bekapcsolódik a városi sportturisztikai 
tevékenységek ellátásába is, különösen az alábbi területeken: 
 

- A sport- és turistaforgalom növelésével gazdasági és társadalmi fejlődés generálása, a 
város és térsége vonzerői és szolgáltatásai összekapcsolásának ösztönzése, a 
sportturisztikai kínálat fejlesztése.  

- A városi sport- és turisztikai szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok kialakítása, 
működtetése és értékesítése. 

- Sportturisztikai városmarketing és a multifunkcionális sportcsarnok népszerűsítéséhez 
kapcsolódó feladatok, akciók, rendezvények-programok megszervezése. 

-  Sport- és turisztikai területen kapcsolatépítés, partnerségek kialakítása. 
- A városi rendezvény- és programszervezési feladatokban, továbbá aktív szabadidő 

eltöltést elősegítő közösségi programok megszervezésében és megvalósításában való 
közreműködés.  

 
 

V. 
Szabadidősport, a fiatalok sportolásának segítése 

 
A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a 
szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az 
egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és 
javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és 
fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell 
biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. 
Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű 
úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic 
walking jellegű túrákra, természetjárásra, extrém sportnapokra. 
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Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott 
munkája. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, amihez megfelelő programterv 
bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad, melyet a költségvetés tervezésekor az 
Önkormányzat elé be kell mutatni és így a következő évre ezt be lehet építeni a 
költségvetésbe. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is 
bekapcsolódhat ebbe a programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata. 
Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport 
megmozdulások keretein belül is, Mobilitás Hete, Kihívás Napja, Városi Úszóverseny, Női 
Labdarúgó Torna, Terepfutó verseny, Diákolimpiai rendezvények – és remélhetőleg a 
jövőben ezen rendezvények száma még növekedni fog. 
Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.  
Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken, 
esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen 
jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen. 
Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó 
környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra 
mondottakat is. 
Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati, 
civil szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek. 
Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást 
népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli 
települések lakosai is becsatlakozhatnak.  
Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben 
bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az 
egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat 
által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő, 
bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség. 
 
Az iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál 
 
. Az iskolákkal szorosan együttműködve, a tanévhez alakítva ki kell alakítani a megfelelő 
sport- és egészséggel kapcsolatos programokat a diákok számára a tanév folyamán. A 
másik fontos szegmens a diákolimpiai versenyekre való megfelelő felkészítés támogatása. 
Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé 
tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik, és csak ritkán adódik meg az a lehetőség, 
hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat 
a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják. 
A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos 
fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el. 
A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának 
növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, 
sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. 
E munka segítése a létesítmény biztosításával,  
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Új műhelyek létrehozása: Az Önkormányzat lehetőségei mérten segíti az új sportágak 
meghonosítását városunkban, amennyiben van megfelelő számú tömegbázis és megfelelő 
tárgyi feltételek az új sportág megteremtéséhez, illetve biztosított a hosszú távú, folyamatos 
működés. Ilyen új egyesület az Őrség Box Klub is, de természetesen a továbbiakban is segíti a 
hasonló egyesületek alakulását. 
 
Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet. 
Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kaphat az önkormányzattól a jövőben is. Indokolt 
esetben az Ifjúsági Tanács is támogathat saját keretéből diáksportot érintő versenyeket, 
rendezvényeket. 
 
A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett 
sporteseményeken,  
Az önkormányzati támogatás egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok 
megszervezése. 
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Tárgy: Tájékoztató a Kaszagyári negyed fejlesztés projekt állásáról. 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Képviselő-testület 

2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentgotthárdi Kaszagyár RT. felszámolása huszonegy év után befejeződött, a terület 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, a bírósági döntés jogerős.  
 
Mostantól adminisztratív és egyéb akadályai nincsenek már annak, hogy elkezdődjön a 
„Kaszagyári negyed fejlesztése” Projekt. Most legelőször is egy helyzetképet szeretnénk a T. 
testület elé felvázolni arról, hogy melyek a legfontosabb feladataink már most, és a 
közeljövőben – azért, hogy Szentgotthárd Képviselő–testülete legyen a legelső, aki rendelkezik 
erről információkkal. A testületi ülésen Kiss Gábor főépítész majd vetített képes előadásban is 
vázolni fogja a jelenlegi helyzetet és a teendőket, így itt most csak címszavakban említünk 
dolgokat. 
 
-Eddig a környezetvédelmi felmérés bontási előkészítés területén tettünk lépéseket, hiszen a 
felmérések elkészültek. Ennek alapján történik a közbeszerzési eljárás indítása, amire ezekben 
a napokban kerül sor. A feladat legelőször is az lesz, hogy a gyár területén lévő vegyi 
anyagokkal teli hordók elszállítása illetve a szennyezett föld cseréje megtörténjen. Az épületek 
felmérése időközben befejeződik, ennek alapján következik majd a bontások előkészítése és 
megvalósítása.  
 
-Ősszel már voltak és hamarosan folytatódnak a regisztráció után, vezetéssel megvalósuló nyílt 
napok melyekre nem várt mértékű az érdeklődés. 
 
-Tapasztalatgyűjtés céljával kerestünk meg olyan településeket, ahol hasonlóan a Kaszagyárhoz 
lerobbant ipari üzemek rehabilitációját hajtották végre és ott egészen új dolgot hoztak létre. 
Megnéztük Mohácson az egykori Selyemgyárból kialakított új kulturális és szabadidő 
központot illetve Pécsett a Zsolnay negyedet. Megjegyezzük, hogy a pécsi rehabilitált és 
újragondolt ipari negyed területe valamivel kisebb, mint a Kaszagyár területe – a projekt viszont 
a kétszázezer lakosú nagyvárosnak is komoly kihívásokat jelentett.  
 
-Olyan járulékos feladatokat is végeztetünk a Kaszagyárban, mint a területvédelem, az őrzés, 
és a kerítésépítés. Őrző–védő cég folytatja a gyár őrzését, erre vonatkozóan a korábbi 
szerződéseket meghosszabbítottuk. A Rába felőli oldalon az árvízvédelmi munkák után kerítés 
nélkül maradt oldalra ideiglenes kerítést építtetünk – ezek a munkálatok a közeli napokban 
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fejeződnek be. ezzel egyidejűleg a gyárkéménnyel kapcsolatosan is kell előírt feladatokat 
elvégeztetnünk – erre is megkötöttük a szerződést.  
 
-Nagyon lényegesek és sok mindent eldöntőek lesznek a műszaki tervezési, előkészítési 
feladatok, ám mielőtt azokhoz hozzákezdünk közösségi-partnerségi feladatként is gondoljuk a 
programalkotási feladatok előkészítését – annak kitalálását, hogy mit kezdjünk a Kaszagyári 
negyeddel. Erre a közösségi tervezés formáit szeretnénk megvalósítani – vagyis mindenkinek 
lehetőséget adnánk arra, hogy elmondja, leírja elképzeléseit a Kaszagyári negyedről. Az ezzel 
kapcsolatos teendőket hamarosan nyilvánosságra is hozzuk.  
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a Kaszagyári negyed 
kialakításának állásáról készített Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 
 
Szentgotthárd, 2022. március 21. 
 
         Huszár Gábor 

                          Polgármester    
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022- 2023. évi 
Játszótéri cselekvési terve 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. március 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2005-ben kezdtünk Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a városi játszóterek komolyabb 

fejlesztésével foglalkozni. Akkoriban jelentek meg az akkor „eu-komform”-nak nevezett 

játszótéri játékok – kétségkívül sokkal szebbek, érdekesebbek, biztonságosabbak voltak a 

korábbi évtizedekben megszokott játékoknál de értelemszerűen sokkal drágábbak is. Ebben az 

időben kezdtek hivatalos helyeken is nagyobb hangsúlyt fektetni a játszótéri biztonságra, a 

játszótéri szabványokra. Akkor a várkertben alakítottunk ki pályázati pénzből új elemekkel 

felszerelt játszóteret és akkor bontottuk el az azt megelőző 40 – 50 évben létrehozott, a mai 

szemmel semmiféle biztonsági előírásnak sem megfelelő egyszerűbb játszótéri játékokat. 

A játszóterek élő közösségi színterek lettek, találkozási helyei nemcsak az ott játszó 

gyerekeknek, de az őket kísérő szülőknek is - jelentőségük az elmúlt években megnőtt.   

Ezekre tekintettel Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 

szeptemberi ülésén 79/2020. számú Képviselő – testületi határozatával elfogadta 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótéri fejlesztési stratégiáját ami ezekre az 

említett társadalmi változási folyamatokra próbált választ adni – rendszerbe tenni a 

játszóterekkel kapcsolatos elképzeléseket.  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótéri fejlesztési stratégiája tartalmazza a rövid – 

közép és hosszútávú terveinket, elképzeléseiket. 

 
A Fejlesztési stratégia általános elképzeléseiben célként fogalmaztuk meg játszótereink 

folyamatos, zavarmentes és legfőként biztonságos használhatóságának biztosítása mellett új 

játszóterek építését a korábbi években elbontott játszóterek helyére vagy a lakosság 

megnövekedett igényeit figyelembe véve akár új helyszínek megjelölésével, valamint 

Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, létesítését.  

 
Figyelembe véve a Játszótéri stratégiában korábban megfogalmazott célkitűzéseket és az 

időközben felmerülő kéréseket összeállításra került az 1. számú mellékletben a 2022-2023. 

évre tervezett fejlesztési elképzelések. 
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Érdemes törekednünk minél több közösségi tér kialakítására, a meglévők folyamatos 

újítására, bővítésére, a rendszeres karbantartásokkal a minőségük fenntartására. 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi játszóterein a 

legfontosabb feladat az előírásoknak megfelelő állapot megőrzése, biztonságos játszóterek 

üzemeltetése. Az évek során a meglévő játékelemek használatából eredendően karbantartási, 

felújítási munkái folyamatosan megoldandó feladat. A meglévő játszóterek mellett a 

Városrészek igényei a városrészeken új játszóterek létrehozására több ütemben.  

Szükséges a folyamatos fejlesztés, ezek elmaradása esetén marad a jelenlegi állapot a 

játékelemek állaga a folyamatos használhatóság következtében fokozatosan romlik 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében 8 milló forint keretet 

biztosít az ütemezett meghatározott feladatok elvégzésére 

 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022 - 2023. évi Játszótéri Cselekvési tervet az Előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint megismerte és az abban foglaltakat  elfogadja a következő fontossági 

sorrend betartásával…………………………….. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
Szentgotthárd, 2022. március 15. 
 
         Huszár Gábor  
         Polgármester   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
 



1.sz. melléklet 

2022. évi Játszótéri Cselekvési terv 
 
2020. évben elkészült Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótér fejlesztési stratégiája. 
 
Fejlesztési stratégiai általános elképzeléseiben célként fogalmaztuk meg játszótereink 

folyamatos, zavarmentes és legfőbbként biztonságos használhatóságának biztosítása mellett új 

játszóterek építését a korábbi években elbontott játszóterek helyére vagy a lakosság 

megnövekedett igényeit figyelembe véve akár új helyszínek megjelölésével, valamint 

Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, létesítését.  

 
Rövidtávú (1 -3 év) stratégiai elképzelések:  

A pénzügyi lehetőségek függvényében meg kell kezdeni, illetve folytatni kell a meghatározott 

meglévő játszóterek szükség szerinti fejlesztését, bővítését, illetve meg kell kezdeni új 

játszóterek építését.  

 
Középtávú (3 -5 év) stratégiai elképzelések:  

Folytatni kell a kijelölt meglévő játszóterek fejlesztését, bővítését, illetve új játszóterek építését 

az önkormányzat éves költségvetésében és/vagy sikeres pályázat(ok) alapján rendelkezésre álló 

forrás(ok) figyelembevételével.  

 
Hosszútávú (5 éven túli) stratégiai elképzelések:  

Városi szinten meg kell határozni azon játszótereket, amelyeket az Önkormányzat kiemelt 

fontosságúnak minősít és ezen játszótereket kiemelten kell fejleszteni új játszóelemek 

telepítésével meglévő játszótér bővítését elérve. 

 
2021. Évben megvalósult feladatok 

 
I. ÉVENKÉNTI ÁLLANDÓ ELLÁTANDÓ FELADATOK  
 
2021. évben sor került a soron következő Szentgotthárd Város Önkormányzata közterületein 

lévő játszóterein lévő játszóeszközeinek biztonságára vonatkozó időszakos ellenőrzésének 

elvégzésére a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 

alapján. A játszótereken lévő összes játékelem „megfelelt” minősítést kapott. A minősítést 

megelőzően 1 db hintaállvány két lapülőkével elbontásra került. 

A legutóbbi 2020. július 16. napján elfogadott jogszabály módosítást követően az üzemeltetőnek 

az időszakos ellenőrzéseket 3 évente kell elvégeztetni, következő minősítés 2024. évben lesz. 



II. MEGLÉVŐ JÁTSZÓTÉR BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA: 
 

1. Szabadságtéri Liget Játszótér: 

új játszótéri elem telepítése: 3,00 x 3,00 m homokozó került telepítésre, a kisgyermekek 

örömmel vették azonnal birtokba. Elkészült a homokozó árnyékolására szolgáló napvitorla, 

amely biztosítja a homokozó nyári erős napsütésben való használhatóságát. 

 

2. Szentgotthárd – Jakabháza városrészen: 

a meglévő játszótéri elemek fa – és fémszerkezetek állagmegóvó festése, felújítása, valamint 

a területen lévő pad felújítása valósult meg. 

 

3. Hársas-tó területén: elkészült a Manóház játékelem alatti előírásoknak megfelelő 

ütéscsillapító felület kialakítása 30 cm vastag homokággyal  

 

4. Radnóti úti játszótér:  

Új játékelem beszerzése:  1 db Hinta állvány két laphintával 

    2 db acél kispályás focikapu hálóval 

A játszótéren lévő 1 db hinta állvány elbontásra került a fa szerkezetű lábak elkorhadása 

miatt, cseréje gazdaságtalan lett volna. Az elbontásra kerülő hinta állvány vízszintes fém 

tartószerkezetét felhasználva valósulhatott meg a Várkert játszótéren található azonos típusú 

játékelem felújítása, így élettartama ennek következtében megnövekedhetett.   

 
5. Pável Ágoston lakótelepi Játszótér: 

DIABOLO Játszóvár árnyékolására szolgáló napvitorla kivitelezése folyamatban, amely 

biztosítja a játékelem nyári erős napsütésben való használhatóságát. Napvitorla 

megakadályozza a játékelemen lévő csúszda elem erős felmelegedését. 

 

III. ÚJ JÁTSZÓTEREK ÉPÍTÉSE, LÉTREHOZÁSA: 

1. Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új játszótér megvalósítása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat és a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábatótfalu összefogásával valósulhatott meg 6 db 

új játékelem telepítésével.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat általi beszerzése:  1 db Szimpla vár 



Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat általi beszerzése: 1 db Egyensúlyozó híd 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábatótfalu általi beszerzése: 

1 db Rugós Póni játékelem 

1 db kétszemélyes mérleghinta játékelem 

1 db hinta állvány egy lap és egy baba hintával 

1 db homokozó 

 
A játszótéri elemek mellett elhelyezésre került egy – egy pad és hulladékgyűjtő edény is a 
területen. 
 
 

2. Szentgotthárd – Zsida városrészen új játszótér I. ütem megvalósulása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat és 

Bartakovics Andrea önkormányzati képviselő összefogásával valósulhatott meg 3 db új 

játékelem telepítésével.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat beszerzése:  1 db Állványos csúszda dupla hintával 

Zsida – Zsidahegy Városrészi Önkormányzat beszerzése:   1 db Kombinált mászóka 

Bartakovics Andrea önkormányzati képviselő felajánlása:   1 db Rugós Póni 

 

A játszótéri elemek mellett elhelyezésre került egy – egy pad és hulladékgyűjtő edény is a 

területen. 

 
A városrész játszóterek megvalósítása során az új játszóelemekhez szükséges esési terek 

kialakítása az érintett városrészi önkormányzatokkal, illetve a helyi nemzetiségi 

önkormányzattal együttműködve, támogatásukkal és segítségükkel valósulhattak meg.  

Köszönjük támogatásukat és segítségüket! 

 
 

2021. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Munka megnevezése  Bekerülési költség (bruttó Ft):  

Éves játszótéri karbantartási feladatok 
ellátása: 2 165 985  

Liget játszótér fejlesztése  



Új 3,00 x 3,00 méteres homokozó telepítése, homokozó feltöltése   

Napvitorla telepítése homokozó árnyékolására 

Zumdorf torony műfűburkolat pótlás minimális felületjavítással 

Liget játszótér fejlesztés bekerülési költsége összesen:   775 200  

Meglévő játszótér felújítása  

Szentgotthárd – Máriaújfalu Hársas-tó területén Manóház játékelem ütéscsillapító felület 
kialakítása 

Szentgotthárd – Jakabháza városrész meglévő játékelemek állagmegóvó, felújító festése 

Pável Ágoston Ltp. Játszótér: napvitorla telepítése: DIABOLO Játszóvár árnyékolására 

Meglévő játszótér fejlesztés bekerülési költsége összesen:  725 985  

Radnóti úti játszótér fejlesztése  

Új játékelem beszerzése, telepítése: Hinta állvány két lap ülőkével  

2 db acél kispályás focikapu beszerzése, kihelyezése  

Radnóti úti játszótér fejlesztés bekerülési költsége összesen: 745 695 

Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész új játszótér kialakítása/bővítése  

1 db új Szimpla vár beszerzése, telepítése 

1 db új ülőpad elhelyezése  

1 db új köztéri szemétgyűjtő telepítése  

Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész új játszótér 
kialakítás/bővítés bekerülési költsége összesen:   749 046  

Szentgotthárd – Zsida városrész új játszótér kialakítása I. ütem  

1 db új állványos csúszda dupla hintával (lap + bölcső ülőke) beszerzése, telepítése 

Városrési keret kiegészítése Mászóka elem beszerzéséhez 

1 db új ülőpad elhelyezése  

1 db új közétéri szemétgyűjtő telepítése   



Szentgotthárd – Zsida városrész játszótér kialakítása I. ütem 
bekerülési költsége összesen:  1 832 547  

Egyéb feladatok : 

Meglévő játszóelemek kötelező időszakos felülvizsgálata 

Új játszóelemek használatbavételéhez minősítési jegyzőkönyv készítése  

Egyéb feladatok bekerülési költsége összesen:  629 603   

2021. évi megvalósult közterületi játszótér fejlesztés 
összesen:  7 624 061  

 

2022. – 2023. Évben tervezett feladatok 
 
Az elkészült cselekvési terv a felmerülő és szükséges igények figyelembevételével 2 évre kerül 

meghatározásra. Az elfogadott terv alapján a fontossági, sürgősségi sorrend figyelembevételé- 

vel kerülnének a feladatok megvalósításra, ütemezésre. 
 

I. ÉVENKÉNTI ÁLLANDÓ ELLÁTANDÓ FELADATOK  
 

A játszóterek biztonságának folyamatos fenntartása, a játszóterek üzemeltetési feladatainak 

ellátása, az évenkénti szükséges karbantartási feladatok az esztétikai és használhatósági 

állapotok folyamatos fenntartása, illetve a játszóterek üzemeltetése és rendszeres ellenőrzése. 

• A szóródó ütéscsillapító felületek (homok, kavics) feltöltéséről, folyamatos 

utánpótlásáról minden évben gondoskodni kell akár évente kétszer (tavasszal és ősszel 

is), a szabadesés magasságának megfelelő talajpótlás biztosítása.  

• Homokozó: az egészséges, friss homok fenntartásáról gondoskodni kell az évi minimum 

egyszeri homokfeltöltéssel, amennyiben szükséges teljes cseréjével.  

• A használat és az időjárási viszonyok következtében megkopott játékelemek fa és fém 

szerkezeteinek védelme mázolással.  

• A kopott műanyag és gumi alkatrészek, feljárók, kapaszkodók folyamatos cseréje.  

 

II. MEGLÉVŐ JÁTSZÓTÉR BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA: 

 

SZABADSÁGTÉRI LIGET JÁTSZÓTÉR: tervezett feladatok 



1. Zumdorf torony + csúszda játszótéri eszköz alatti jelenlegi ütéscsillapító műfüves 

burkolata az intenzív használatból adódóan teljes mértékben elhasználódott, illesztések 

mentén elmozdultak. A kisgyermekek számára botlásveszélyt okozhatnak, nem felel meg 

az esésterekkel szemben támasztott követelményeknek. A felület felújítása, a felületi 

burkolat teljes cseréje mára elkerülhetetlen feladattá vált.  

 

Zumdorf torony + csúszda játszótéri eszköz: meglévő elhasználódott műfüves burkolat  

 
Az MSZ EN 1177:2008 szabvány részletesen szabályozza az ütéscsillapító játszótéri talajok 

alkalmazását, telepítését, karbantartását. 

Minden játszóeszköznek meghatározott esési tere van, ez az eszköz talajra vetített kerületénél 

1,5 – 2,5 méterrel szélesebb. Ezen területen belül más eszköz, fa, pad, szegély nem helyezhető 

el. Az ütéscsillapító talaj kiválasztásánál meg kell határozni a játék legnagyobb esési magasságát, 

azaz tulajdonképpen a legmagasabb pontot, ahonnan leeshet a gyerek. 

 

Munka megnevezése nettó 
összeg 

bruttó 
összeg 

Liget játszótér: Zumdorf torony + csúszda 
ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje 
új műfűves burkolatra 

1 092 000 1 386 840 
 

 



III. ÚJ JÁTSZÓTEREK ÉPÍTÉSE, LÉTREHOZÁSA: 

Rövidtávú (1 -3 év) stratégiai elképzeléseink között szerepel az új játszóterek kialakítása. 
 

ZSIDA VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓTÉR LÉTREHOZÁSÁNAK II. ÜTEME  

A városrészre első ütemében elhelyezésre került 3 db új játékelem:  

Állványos csúszda dupla hintával, Kombinált mászóka, Rugós Póni, valamint egy – egy pad és 

hulladékgyűjtő edény. 

II. ütemben tervezzük a telepítésre került játékelemek bővítését különböző kisebb 

játékelemekkel a rendelkezésre álló források figyelembevételével (mérleghinta, homokozó 

játékelemek). Az új játékelemek telepítésével a játszótér létrehozása befejezettnek tekinthető. 

 
ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE:  

játékelemek beszerzése az I. ütemben beszerzésre került szállítótól történik, az egységes 

játszótéri kép kialakítását figyelembe véve. 

 
A játszótéri eszköz megnevezése:   Homokozó 3,00 x 3,00 m 
A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-HO-001 
Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag 

 

 
 
 

Jellemzés:  
Négyzet alakú homokozó a kisebb és a nagyobb gyerekek számára. Méretei miatt több 
gyerek is játszhat benne egyszerre. 3x3 méter méretű megerősített falazattal. 

 
Műszaki adatok:  
FA rész – 100 mm-es átmérőjű felületkezelt, ragasztóval laminált fa;  

Festék: MILÉSI olasz gyártó terméke. GYEREK BARÁT, oldószertől mentes, melyet 
telepítés előtt kétszer kezelnek. A festék tartalmazza magában a rovar s gomba ölő szert 
is. 



Ülőkék : HDPE UV álló műanyag 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétszemélyes mérleghinta 
A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-MH-001 
Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 
Életkor:      4 – 12 év 
Esési magasság:     99 cm 
Területi igény:     6 m x 2 m 
Esési tér:      12 m2 
Ütéscsillapító burkolat kialakítása:   nem kötelező 

 

 

 

 

RÁBAFÜZES VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓELEM TELEPÍTÉSE  

Népességnyilvántartási adatok alapján a gyermeklétszám: 0 – 12 éves korosztály: 15 gyermek 

Jelenleg a városrészen nem található játszótéri elem. Városrészi képviselő továbbította a 

városrészen élők igényét 1 db hinta elem elhelyezésére. 

A gyermeklétszám nem indokolja egy komplett játszótér létrehozását a városrészen. 

 

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE: 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Hintaállvány egy baba – és egy laphintával 
ütéscsillapító felület:    homok 
A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-H-003 
Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 
Életkor:      2 – 14 év 
Esési magasság:     140 cm 
Területi igény:     3 m x 7,5 m 
Esési tér:      22,5 m2 
Ütéscsillapító burkolat kialakítása:   kötelező: homok 



 

 
 
Jellemzés: 
Megerősített kivitelű hintaállvány olyan helyekre, ahol kicsi, és nagyobb gyerekek is szoktak 
együtt játszani. 
- erős kivitel 
- gumiborítású laphinta 
- lecsukható, biztonsági babahintával 

 

 

FARKASFA VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓELEM TELEPÍTÉSE  

A városrészen jelenleg nem található játszótér, játszótéri elem. 

A játszótéri elem beszerzése, telepítése, eséstér kialakítása a Farkasfa Jövőjéért Egyesület részére 

megállapodás alapján átadott kereten belül történik, valósulhat meg. 

A városrészre első lépésben célszerű egy olyan kombinált játékelemet elhelyezni, ami már 

önmagában is képes a gyermekek és szüleik részére szórakozási lehetőséget biztosítani.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT KÖTERÜLETI JÁTSZÓTÉR 

Munka megnevezése  Bekerülési költség (bruttó Ft):  

Éves játszótéri karbantartási feladatok 
ellátása: 1 400 000  

Liget játszótér fejlesztése  

Zumdorf torony + csúszda ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje  



1 db ivókút létesítése 

Liget játszótér fejlesztés bekerülési költsége összesen:  2 500 000  

Szentgotthárd – Farkasfa városrész új játszótér kialakítása I.ütem 

1 db új játszótéri elem telepítése, eséséi tér kialakítása  

Szentgotthárd – Farkasfa városrész új játszótér 
kialakítás/bővítés bekerülési költsége összesen:  1 500 000  

Szentgotthárd – Zsida városrész új játszótér kialakítása II. ütem  

Új 3,00 x 3,00 méteres homokozó beszerzése, telepítése, homokozó feltöltése   

1 db új mérleghinta telepítése 

Szentgotthárd – Zsida városrész játszótér kialakítása II. 
ütem bekerülési költsége összesen:  600 000 

Szentgotthárd – Rábafüzes városrész játszótér kialakítása I. 
ütem bekerülési költsége összesen:   700 000  

Egyéb feladatok : 

Játékelemek telepítése, szállítása 

Új játszóelemek használatbavételéhez minősítési jegyzőkönyv készítése  

Egyéb feladatok bekerülési költsége összesen:   1 300 000   

2022. évi közterületi játszótér fejlesztés összesen:  8 000 000  

SZEOB Játékvár Óvodája:  
Toronycsúszda- FLFJ001 beszerzése, telepítése  
2022. évi költségvetés Önkormányzati Intézmények felújítási keret 
terhére megosztva 

1 850 000 

SZEOB JÁTÉKVÁR ÓVODÁJA 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi játszóterei mellett külön 

igényként jelentkezett a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán található játékelemek cseréje, új 

játékelemek beszerzése, telepítése az udvarrészen. Az Intézménynek saját költségvetési keretén 

belül a szükséges forrás nem áll rendelkezésére. 
 

 

 



Előzmények:  

SZEOB Játékvár Óvodája szóbeli és írásbeli formában is jelezte Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi játszóeszközeinek jogszabályban előírt minősítését követően 

több játszóeszközük nem kapta meg a használhatósághoz szükséges minősítést.  

A minősítést követően jelenleg a következő játékelemek nem használhatóak, cseréjéről – 

elbontásáról gondoskodni szükséges: 

⋅ 2 db homokozó – Intézményi keretből a cseréje megoldásra került 

⋅ 3 db csúszda: el kell bontani, javítása – előírásoknak megfelelővé tétele gazdaságtalan 

(több tízéves játékelemek) 

⋅ 2 db fa szerkezetű babaház: használhatóvá tétele – amennyiben a munkálatok elvégzése 

gazdaságtalan, abban az esetben megfontolandó új babaház beszerzése, így hosszabb 

távon kerülne megoldásra a kívánt feladat.  

 

SZEOB JÁTÉKVÁR ÓVODA ÚJ JATÉKELEMEK BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE: 

A játékelemek kiválasztásánál legfontosabb szempontként vettük figyelembe, hogy a 

játékelemek nagyobb igénybevételnek vannak kitéve a mindennapos használat során. Az 

Intézménnyel folyamatosan egyeztetve és egyetértve a beszerzésre kerülő játékelemek 

fémszerkezetűek, ezáltal magasabb költségűek, de hosszabb távon a kisebb fenntartási költsége 

ellensúlyozza ezt. Hosszú távra gondolkozva gazdaságosabb megoldás lenne. 

Az Intézmény Alapítványi forrásból finanszírozná az 1 db Csúszda játékelem beszerzését.  

 

A kiválasztott fémszerkezetű játékelemek jellemzői: 

A fémszerkezetek szinterezettek és tűzihorganyzottak. A fémvázakra szerelve az időjárás-, és 

UV-álló HDPE elemekkel. A magas műszaki tartalomnak köszönhetően prémium fém 

játszóelemek jól ellenállnak az időjárásnak és a használatból eredő sérüléseknek, így a fém 

játszótéri eszközök által gondozásmentes játékelemek kerülnek elhelyezésre. 

A fémszerkezetek festésének vagy tűzihorganyzásának köszönhetően hosszú ideig nem 

jelentkezik a korrózió a fém felületén, a HDPE műanyag lapok pedig jól ellenállnak a mechanikai 

igénybevételnek. A csúszda rozsdamentes acél felületű.  

 

I. ÜTEM 2022. ÉV : 1 db toronycsúszda beszerzése, telepítése:  

eséstér kialakításánál az elbontásra kerülő csúszda meglévő eséstere felhasználható, 

játékelem méreteiből adódóan esetleg a méretét bővíteni szükséges, ezzel a költségek 



jelentősen csökkenthetőek. Az eséstér kialakítás költségei megközelítik a játékelem 

beszerzési költségét. 

 

Toronycsúszda- FLFJ001 

 

 

 

 

II. ÜTEM 2023 ÉV: 1 db Kéttornyú kombinált játszóvár beszerzése, telepítése: telepítés 

helyszíne érintett felvonulási területként a SZEOB Tótágas Bölcsőde bővítésénél, így 

telepítésére csak azt követően kerülhet sor mikor a beruházás befejeződik.  

 

 

 

 

 

 



Kéttornyú kombinált játszóvár – FLFJ002 

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT SZEOB JÁTÉKVÁR ÓVODÁJA 

Munka megnevezése  Bekerülési költség (bruttó Ft):  

SZEOB Játékvár Óvodája: udvar fejlesztése 

Toronycsúszda- FLFJ001 beszerzése, telepítése (I. ütem: 2022. ÉV) 1 850 000 

Eco Csúszda – FLFJ021 beszerzése, telepítése (I. ütem: 2022. ÉV) 1 200 000 

Kéttornyú kombinált játszóvár – FLFJ002 beszerzése, telepítése, 
eséstér kialakítással, használatbavétel előtti minősítéssel 
(II.ütem: 2023. ÉV) 

4 300 000 

Óvoda udvar fejlesztés bekerülési költsége összesen:  7 350 000  

Megjegyzés:  
csúszdák esetén a költség a meglévő eséstér megfelelőssége esetén lett kalkulálva, a megjelölt költség 
nem tartalmazza az eséstér kialakítását. 
Intézmény Alapítványi forrásból finanszírozná az 1 db Eco Csúszda – FLFJ021 beszerzését, telepítését. 



Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezését végző Közszolgáltató 
díjkompenzációja 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről a 4/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 
rendelkezik. A helyi rendelet 1. melléklete szabályozza a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével 
kapcsolatos közszolgáltatási díjakat. 

 
A Vgtv. szerinti kötelező közfeladat biztosítása Szentgotthárdon (és a kistérség 
településein) a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., továbbiakban: Társulás) által ellátott feladatként 
valósul meg. A Társulás a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le 2012-ben, melynek nyertese a Lenti Hulladékkezelő Kft. lett (8960 
Lenti, Templom tér 9., cégjegyzékszám: 20-09-068571, adószám: 14339581-2-20, 
érvényben lévő nyilvántartási szám: NKÖHSZ2/VASMKI/2020. képviseli: Tótivánné 
Kovács Ildikó ügyvezető), továbbiakban: Közszolgáltató. 

 
A Közszolgáltató és a Társulás között 2012. március 22. napján Közszolgáltatási 
szerződés jött létre határozott időre - 2022. március 31-ig. A szerződés az előterjesztés 1. 
sz. mellékleteként csatolva. 

 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Társulás nevében a jogszabályi 
kötelezettség további biztosítása érdekében árajánlatot kért a közszolgáltatást végző 
Közszolgáltatótól szolgáltatásának további folyamatos fenntartása érdekében. A 
szándéknyilatkozat (öt év időintervallumra) és az árajánlat az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képezi. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó 
rendelkezési szerint a Közszolgáltatást végzőt nem szükséges közbeszerzési eljárás 



lefolytatása során kiválasztani, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a rá 
irányadó közbeszerzési értékhatárt.  
A Társulási ülés megtartására még a szerződés lejárta előtt – március 31-ig – sor kerül.  
 
A közszolgáltatásért fizetni kell, amit Helyi rendelet szabályoz. A veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147. § (1) – (2) bek. 
értelmében a Képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására 
szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért megállapított 
díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. 
rendelet hatálybalépését megelőző napon – 2020. december 18. napja előtti napon- 
hatályos és alkalmazandó mérték. Ez a szabályozás a kihirdetett veszélyhelyzet végéig 
fennmarad, ami 2022. június 30. a jelenlegi rendelkezések szerint. Ezért most még a 
2019. augusztus 1-én hatályba lépett Helyi rendeletben meghatározott díjakat lehet csak 
alkalmazni. Ez természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként: 4.096,- 
Ft/m3, a nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként: 5.128,- 
Ft/m3 összeget jelent. A veszélyhelyzet megszűnését követő díjmódosulásokat az 
önkormányzati rendelet módosításával rendezheti a Képviselő-testület. 

 
II. 

 
A Közszolgáltató díjkompenzációs kérelmet nyújtott be már 2020-ban is, melynek 
indoka a drasztikus szennyvíz-befogadási díjak emelkedése és a megnövekedett 
rezsiköltségek voltak. A tényleges költségek ellentételezését a szippantott szennyvízre 
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény akadályozta meg, melynek 
alapján a 2013. január 31-én alkalmazott, a Helyi rendeletben megállapított 
rezsicsökkentett közszolgáltatási díjat lehetett csak alkalmazni a lakosság felé, további 
díjemelés nem volt érvényesíthető. A szolgáltató a költségeket csak úgy tudta 
kigazdálkodni (a szolgáltatást csak abban az esetben tudta ellátni) ha a különbözetet 
(díjkompenzációt) az önkormányzatok megfizeti. Szentgotthárd Város Önkormányzata 
annak érdekében, hogy a Közszolgáltató ne legyen kénytelen felfüggeszteni a 
szolgáltatását Megállapodást kötött a Közszolgáltatóval 2021. január 01. napjától 1.413,-
Ft/m3  + ÁFA, bruttó 1.795,- Ft/m3 díjkompenzáció összegben. A Megállapodás az 
előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolva.  
A díjkompenzáció összegét a Közszolgáltató a megküldött árajánlatában aktualizálta (az 
üzemanyag árak, a minimálbér és az általuk igénybe vett egyéb szolgáltatások -pl.: 
szennyvíz befogadási díj, útdíj- díjának emelkedése miatt) melyet így bruttó 3.112.-Ft/m3 

összegben határozott meg. De mivel nincs lehetőség a veszélyhelyzet időszakában a 
közszolgáltatási díjak módosítására sem, így alapul véve a Helyi rendeletben lévő 
díjtételeket az alábbi díjkompenzációs összegeket kell figyelembe venni várhatóan 
legalább 2022. június 30-ig (a veszélyhelyzet megszűnéséig): Természetes személy 
ingatlantulajdonos által fizetendő díjként a díjkompenzáció mértéke: a 4.096,- Ft/m3 és 
4.551.-Ft/m3 közötti különbség 455,-Ft + 3.112,-Ft/m3 = 3.567,-Ft/m3 (bruttó). A nem 
természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként a díjkompenzáció: 5.128,- 
Ft/m3 és a 8.382,-Ft/m3 közötti különbség 3.254,-Ft/m3 (bruttó) 



 
 

Mivel várhatóan az új közszolgáltatási szerződésben is a megbízó Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás lesz, ezért a díjkompenzáció elfogadásáról a 
Társulásnak is döntenie kell, illetve a díjkompenzációt az érintett valamennyi 
tagönkormányzatnak biztosítania kell. (Megjegyezzük, hogy eddig ez még nem történt 
meg. Az adott időszakban jelentkezett díjkompenzáció teljes összegét eddig 
Szentgotthárd Város Önkormányzata teljesítette a kiállított számlák alapján, ennek 
összege bruttó 434.272,-Ft (242 m3), továbbszámlázandó tételek összesen: 125.615.-Ft 
összeget tesznek ki)   
Összességében az is megállapítható, hogy maguk a kompenzációs összegek 
összességében nem annyira magasak, hiszen a szippantott szennyvíz mennyisége 
valamilyen szervezett szennyvíztisztítási megoldás bevezetése révén nagyon lecsökkent, 
de ettől függetlenül a közszolgáltatásnak ez a formája még hosszú ideig fennmarad így a 
felmerülő problémákkal foglalkozni kell.  

 
Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Hulladékkezelő Kft. 
(8960 Lenti, Templom tér 9.) határozott idejű közszolgáltatási ajánlatát (2022. 04. 01. - 2027. 
03. 31.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére támogatja és a 
díjkompenzációs kérelmét elfogadja. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természetes személyektől 
igazoltan összegyűjtött, elszállított és ártalommentesen elhelyezett nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után 2022. április 01-től bruttó 3.567.- Ft/m3 
díjkompenzációt biztosít a Közszolgáltató részére. 
A nem természetes személy ingatlantulajdonosoktól igazoltan összegyűjtött, elszállított és 
ártalommentesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége 
után 2022. április 01-től bruttó 3.254.- Ft/m3 díjkompenzációt biztosít a Közszolgáltató 
részére.  
A díjkompenzáció biztosításáról a szükséges megállapodást meg kell kötni. 
   
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Szentgotthárd, 2022. 03.14. 
         Huszár Gábor  
         Polgármester  
  
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

  



Előterjesztés 1. számú melléklete 

  



  



 
  



  



Előterjesztés 2. számú melléklete 

   



Előterjesztés 3. számú melléklete 
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Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes önkormányzati feladatok ellátását, a városrészi 
klubok működtetését, a városrészek zöldterületeinek kaszálását valamint a területeken 
felmerülő szemétgyűjtést civil szervezetekkel kívánjuk megoldani, velük szándékozunk 
szerződést kötni. A 2022. évre tervezett megállapodások jelen előterjesztéssel kerülhetnek 
jóváhagyásra.  
 
A városrészi zöldterületek jobb és gyakoribb karbantartása érdekében 2006. óta bevonjuk a 
településrészi civil szervezeteket. Több mint tíz éve ezt a gyakorlatot követjük és az 
eredmények többnyire azt igazolják, hogy az elképzelés jó, így idén is a kaszálási feladatok 
elvégzését velük oldanánk meg. Ennek megfelelően a bevett gyakorlat alapján az összes eddigi 
önkormányzati területet továbbra is a településrészi civil szervezetek kaszálnák és különösen 
indokolt esetben, amennyiben a kaszálás részükről mégsem teljesülne, a feladatot a 
SZET Szentgotthárdi Kft. keretmegállapodásába bevesszük és természetesen ennek költségeit 
a SZET Szentgotthárdi Kft. felé rendezzük. Ezenfelül az évtizedes gyakorlatot figyelembe véve 
időszerűnek mutatkozik a határozott idejű szerződések határozatlan idejű szerződésekre 
módosítása. Ebben az esetben nem kell minden évben minden szerződést újra megkötni, 
legfeljebb ha igény mutatkozik rá, akkor évente felül lehet vizsgálni a szerződés szövegét, 
különös tekintettel a szerződésben megállapított támogatási összegek és vállalkozási díjak 
módosításának igényére. A tavalyi évben feladatok ellátására a Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület 190.000 Ft-ot, a Máriaújfaluért Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft-ot, a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 50.000 Ft-ot, a 
Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület 80.000 Ft-ot kapott. 
 
2022. évben felmerülő feladatok 
 
1.) Kaszálási feladatok:  

 
- a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület a kaszálást, az elszórt szeméthulladék 
évi egy alkalommal történő összegyűjtését 200.000 Ft összegért, 
- a Máriaújfaluért Egyesület a kaszálást, a takarítást, a hulladék összegyűjtést 192.000 Ft 
összegért,  
- a Farkasfa Jövőjéért Egyesület a feladatokat 120.000 Ft összegért, 
- Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Zsidai bekötő út (828. hrsz.) menti zöldterület illetve a 
Zsidai temető melletti parkoló (097/99. hrsz.) kaszálását és rendben tartását 75.000 Ft összegért, 
a Szentgotthárd, 755/1 hrsz-ú, természetben a Zsidai u. 25. szám alatti közösségi épület és 
sportlétesítmények (öltözők, mellékhelyiségek, labdarugó sportpálya) környékén a fűnyírását 
(minimum 8 alkalom) 200.000 Ft összegért, 
- a Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület a kaszálást, a zsidahegyi bekötő út és a zsidahegyi 
buszforduló, Szentgotthárd 2015. hrsz.-ú ingatlan északnyugati része területén és a 
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Szentgotthárd 2053. hrsz.-ú területen (bekötő út- Zsidahegyi utca kereszteződésében lévő 
útmenti kereszt területe) 120.000 Ft összegért vállalná. 
A Brenner János Emlékhely Alapítvány a tavalyi évben megkötött határozatlan idejű szerződést 
változatlanul fenntartja, így idén is a rábakethelyi templomtól a zsidai Jó Pásztor kápolnáig 
vezető Brenner-sétányon a fenntartási feladatok elvégzését 180.000 Ft összegért vállalja. 
 
A fentiekben felsorolt feladatok ellátására az idén összesen 1.087.000 Ft összegre lenne 
szükség. 
A fedezet az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből illetve a települési hulladék vegyes 
begyűjtése, szállításának keretéből biztosított.  
 
2.) Klubok működtetése: 
 
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 a hat klub tekintetében. 
Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) keret. 
 
A Polgármester 2020. november 30-i V/68/2020. számú határozata alapján az Önkormányzat a 
Szentgotthárd, Zsidai u. 25. szám alatt található közösségi épület és sportlétesítmény (öltöző 
helyiségek, mellékhelyiségek, labdarúgó pálya) működtetését a Szentgotthárd-Zsida Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek adta át határozatlan időre a 2020. december 31-vel keltezett 
megállapodással, mivel a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete azt tovább 
nem vállalta. Ennek megfelelően a fenti épületre nem készült előterjesztés.  
 
A megállapodások fedezeteként évenként a költségvetésben megállapított közművelődési 
tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) keret szolgál. 
 
3.) Hulladékgyűjtési feladatok: 
 
A településről kivezető utak menti szemétmennyiséget látva az elmúlt években többször is 
kerestünk szentgotthárdi civil szervezeteket, hogy segítsenek a szemét összeszedésében. 
Ezidáig egyedül az Őr - Nyék alapítvány vállalta fel a Szentgotthárdról Apátistvánfalva felé 
vezető út mentén a gyűjtést és végezte azt a tavalyi évben. Az alapítvány részéről idén is 
kaptunk megkeresést, melyben továbbra is vállalta az Apátistvánfalva felé vezető út mentén a 
hulladékszedési munkálatok elvégzését. A feladatok teljesítésére az alapítvány tavaly 50.000 
Ft támogatást kapott, idén 75.000 Ft támogatást igényelne.  
 
Idén a hulladékgyűjtési feladatok ellátásába becsatlakozva a Kultport-a Alapítvány is 
megkeresett bennünket, melyben vállalta a Rába és Lapincs folyó mindkét partján, a vasúti 
hídtól kezdve jobb oldalon: a Fürdőnél lévő védmű végéig (a nemrég épült Rába Liget 
Lakóparkig); a bal oldalon: a vasúti hídtól az ipari terület kezdetéig (a kialakított záportározó 
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zsilipjéig) bezárólag a területek megtisztítását. A feladatok teljesítésére az alapítvány 56.000 Ft 
támogatást igényelne.  
A fentiekben felsorolt feladatok ellátására az idén összesen 131.000 Ft összegre lenne szükség. 
 
A megállapodások fedezeteként évenként a költségvetésben megállapított város-község eseti 
szakfeladat kerete szolgál. 
 
A civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a támogatási összegek úgy válnak utalhatóvá, ha a civil 
szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2021. évi beszámolójukat. 
 

Hatásvizsgálat 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
A felsorolt feladatok vagy többlet költséggel járnának, vagy a kaszálást évente csak 1-2 
alkalommal tudnák felvállalni a vállalkozások. Ezenfelül különösen fontos a helyi civil 
szervezetek szerepe a településrészi klubok fenntartásában. 
 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetésében kell biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére. 

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezetek 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 feladatot a civil szervezet nem hajtja végre, a kapott 
támogatást vissza kell fizetnie, ami egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. 
A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent pl. kaszálás, szemét elszállítás, 
folyamatos kontroll, melyet a Városüzemeltetés kell, hogy megszervezzen. 
A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás 
illetve az egyesület 2021. évi beszámolójának bírósági letétbe helyezése. 
 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 
fizetnie, az önkormányzatnak pedig más formában kell megoldania a feladatot.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának plusz feladatot jelent az 
elszámolás, de létszámbővítéssel nem jár. 
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Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetek 
között létrejövő határozatlan idejű támogatási szerződések vagy 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 200.000 Ft összegben,  
1.1.2. - Megállapodás a máriaújfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a 
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaújfaluért 
Egyesülettel 192.000 Ft összegben,  
1.1.3. - Farkasfa városrészen szerződéskötés önkormányzati terület kaszálására a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesülettel 120.000 Ft összegben, 
1.1.4. – Zsidai városrészen szerződés kötése a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
önkormányzati terület kaszálására 75.000 Ft összegben, a Szentgotthárd, 755/1 hrsz-ú, Zsidai 
u. 25. szám alatti közösségi épület és sportlétesítmények (öltözők, mellékhelyiségek, labdarugó 
sportpálya) környékének fűnyírására (minimum 8 alkalom) 200.000 Ft összegben. 
1.1.5. - Zsidahegy városrészen megállapodás kötése önkormányzati területek kaszálására a 
Zsidahegyi Faluszépítő Egyesülettel 120.000 Ft összegben. 
 
1.2.) A támogatások fedezetéül a 2022. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület 
kezelésének, illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése, szállításának kerete szolgál. 
 
2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 
Megállapodás megkötése a városrészi klubok működtetésére a következő szervezetekkel:  
-  Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesülettel, 
-  Máriaújfalu Városrészi klub esetében Máriaújfaluért Egyesülettel,  
-  Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel, 
-  Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesülettel, 
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzattal, 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 
 
2.2.) A megállapodások fedezete a 2022. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és 
támogatása (közművelődési klubok) keret. 
 
3.1.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése 
kapcsán 
- támogatási szerződés megkötése a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva 
irányába a volt folyékony hulladék lerakó telepig vezető közút mentén eldobált hulladék 
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folyamatos összeszedésére az Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvánnyal 75.000.- Ft 
összegben. 
 
- támogatási szerződés megkötése a Szentgotthárd Rába és Lapincs folyó mindkét partján, a 
vasúti hídtól kezdve jobb oldalon: a Fürdőnél lévő védmű végéig (a nemrég épült Rába Liget 
Lakóparkig), bal oldalon: az ipari terület kezdetéig (a záportározónál kialakított zsilipig) az 
eldobált hulladék folyamatos összeszedésére az Kultport-a Alapítvánnyal 56.000- Ft 
összegben. 
3.2.) A megállapodások fedezeteként évenként a költségvetésben megállapított város-község 
eseti szakfeladat kerete szolgál. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, a szerződések aláírására: 2022. április  

utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezését követően 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2022. március 21. 
         Huszár Gábor  
                               polgármester   
  
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 30-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 147.§ - 148.§. 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 mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott 
bölcsődében. 
 
Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 
gondozási díjat tartalmazza. 
 
 Beíratott 

gyermekek 
száma/év 

Gondozási díjból 
származó összes 
bevétel 

Gondozási díjat 
fizető gyermekek 
száma / év 
átlagban 

Fizetés alól 
mentesülő 
gyermekek száma 
/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 
2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 
2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 
2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 
2017 91 3.496.495.-Ft 81 10 
2018 108 4.780.570.-Ft 88 20 
2019 114 4.675.635,- Ft 90 24 
2020 98 3.646.175,- Ft 79 19 
2021 104 4.831.085,- Ft 72 28 
 
 

A 2022. ÉV TERVEZÉSE 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 
intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2022. 
évre (lásd: 1. sz. melléklet). 
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Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése ebben az 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) -> a 
szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi térítési díj: 1.160,- 
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 emelkedés eredménye, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania 
egy gyermek ellátására. 
A napi intézményi gondozási térítési díj összege magasabb a tavalyi évben megállapított 
összegnél, de a feladatalapú finanszírozás révén több normatíva támogatást kap az intézmény, 
így a 2021. évben a bölcsődei szolgáltatás költségének a 80%-át a központi normatív 
támogatás fedezi. 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 
kedvezőbb kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi hajlandóság érdekében az intézmény 
javaslata a következő:  

- a gondozási díj továbbra se emelkedjen, azaz maradjon a jövedelemtől függően 
legfeljebb 795,- Ft/fő/nap, 

- továbbá, ha a gyermek az adott év szeptember 1. után 3. életévét betöltötte, 
mentesüljön a gondozási díj fizetése alól. 

 
Szentgotthárdon a gondozási díj összege 2013 óta nem változott. A legmagasabb térítési 
díj megfizetése tehát tavaly is összesen 15.900,- Ft/hó/gyermek összeget jelentett.  
 
Az önkormányzat az elmúlt években gondoskodott az intézmény folyamatos fejlesztéséről. 
Most kezdődik a bölcsőde újabb fejlesztése: a „SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-
bővítése” elnevezésű pályázati projekt keretében a meglévő tornaszobát bővítjük és itt új 
csoportszoba kerül kialakításra. Új tornaszoba épül bővítményben a hozzá kapcsolódó 
kiszolgáló helyiségekkel (játéktároló, sószoba, takarítószer, gyermekmosdó és közlekedő). 
 
Óvodába az adott naptári év augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel 
szeptember elsejétől. Akik szeptember elseje után születnek, csak akkor vehetők fel az 
óvodába még ebben a nevelési évben, ha van szabad kapacitás az óvodában. Elsődlegesen 
akkor fontos, hogy a szülők a 3. életévüket betöltött gyermekeket a bölcsödében tartsák, ha a 
gyermek még nem érett meg az óvodai nevelésre és jobbat tesz nekik, ha maradhatnak a több 
játékot biztosító intézményben. Másrészt a bölcsődében van férőhely, az óvodák teherbíró 
képessége viszont véges, több csoport is a maximum kapacitáson fogadja a gyermekeket, több 
csoport indítására pedig személyi feltételek miatt nincs lehetőség. Ezért merült fel ismét 
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javaslatként az intézmény részéről, hogy a gondozási díj alól mentesüljön az a gyermek, 
aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét betöltötte. Természetesen az ilyen 
gyermekek után járó (magasabb) bölcsődei normatíva támogatást is megigényelheti az 
intézmény. 
 
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 – lásd: 2. sz. mellékletben. 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: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben a SZEOB Tótágas 
Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni ellátás 
tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás számára az 
alábbiakat javasolja elfogadásra azzal, hogy - a fenntartó egyező véleménye esetén – a 2. 
számú mellékletben meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 
 
A fenntartó 1.160,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és 
kedvezményeket alkalmazzák 2022. július 01. időponttól,  

- az a SZEOB Tótágas Bölcsődében ellátott gyermek, aki az adott év szeptember 1. 
után a 3. életévét betöltötte, mentesüljön a gondozási díj fizetése alól, 

- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás 
(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 
képezzék. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor, polgármester  
                Varjuné Molnár Katalin igazgató 
                Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. március 18. 
           Huszár Gábor 
                       polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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2. sz. Melléklet 
 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2022. 
évben: 795,- Ft.  
 
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 
 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 
0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 
50.001 –  80.000.- 140.- 
80.001 – 95.000.- 250.- 
95.001 – 110.000.- 450.- 
110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2022. 
évi díjai 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. március 30-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 2021. évi 
XCIX. törvény 147. §-a szerint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 
18.) Korm.rendelet hatálybalépésétől 2022. június 30-ig a szolgáltatási díjak mértéke nem 
lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. Ezért az új térítési díjakat 
a mostani információk szerint legkorábban 2022. július 1-ét követően lehet alkalmazni. A 
Városi Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2022. 
augusztus 1-től az intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található 
javaslatot teszi. A 2021. 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 
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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 2021. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  
 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 
 

Idősek nappali ellátása 225.630.-Ft/fő   igényelt    35 fő      7.897.050.-Ft 
Szociális étkeztetés 67.810.-Ft/fő     igényelt  165 fő      11.188.650.-Ft 
Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 
- szociális segítés 

 
495.480.-Ft/fő   igényelt    57 fő      28.242.360,- Ft 
25.000.-Ft/fő     igényelt      3 fő      75.000.-Ft 

 
A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van 
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2022. december 31-ig 
várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 
 
 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 
személyi térítési díjat.  
 

II. A 2022. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 
 

A 2022. 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 mellékes. 

SZOLGÁLTATÁS 2018. 2019. 2020. 
 
 

2021. 2022. emelés 
mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 520.-
Ft/adag 

535.-
Ft/adag 

550.-
Ft/adag 

565.-
Ft/adag 

580.- 
Ft/adag 

2,65% 

szállítással 635.-
Ft/adag 

660.-
Ft/adag 

685.-
Ft//adag 

705.-
Ft/adag 

730.- 
Ft/adag 

3,54% 

Házi segítségnyújtás 
- személyi gondozás 

850.-
Ft/óra 

900.-
Ft/óra 

950.-
Ft/óra 

1000.-
Ft/óra 

1050.- 
Ft/óra 

5% 

-  szociális segítés 850.-
Ft/óra 

900.-
Ft/óra 

950.-
Ft/óra 

1000.-
Ft/óra 

1050.- 
Ft/óra 

5% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 110.-
Ft/nap 

120.-
Ft/nap 

130.-
Ft/nap 

140.- 
Ft/nap 

150.- 
Ft/nap 

7,14% 

Támogató 
szolgálat 

személyi segítés 850.-
Ft/óra 

900.-
Ft/óra 

950.-
Ft/óra 

1000.-
Ft/óra 

1050.- 
Ft/óra 

5% 

szállítási 
kmdíj 

szállítás 140.-
Ft/km 

150.-
Ft/km 

160.-
Ft/km 

170.-
Ft/km 

180.- 
Ft/km 

5,88% 
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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 2022. évben 
változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.  
 
 2018. 2019

. 
2020.  2021. 2022. 

évre 
javasolt 

Idei 
emelés  
mértéke 
 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

250.-
Ft/nap 

250.-
Ft/nap 

250.-
Ft/nap 

250.-
Ft/nap 

250,- 
Ft/nap 

0% 

Támog
ató 
szolgál
at 

személyi segítés 1.000.-
Ft 

1.000.-
Ft 

1000.-
Ft/óra 

1200,- 
Ft/óra 

1200,- 
Ft/óra 

0% 

szállítá
si 
kmdíj 

szállítás 200.-
Ft/km 

200.-
Ft/km 

200.-
Ft/km 

200.-
Ft/km 

200,- 
Ft/km 

0% 

heti 
rendszeres 
közoktatás
i 
intézmény
be szállítás 
esetén 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100,- 
Ft/km 

0% 

 
Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 
mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó 
törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban 
megfogalmazottak javaslatok a 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. 
 

heti rendszeres 
szállítás 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100.-
Ft/km 

100.- 
Ft/km 

0% 

munkaidőn túl, 
ünnepnapokon 

150.-
Ft/km 

150.-
Ft/km 

160.-
Ft/km 

170.-
Ft/km 

180.- 
Ft/km 

5,88% 

Idősek 
klubja 

szolgáltatás étkezés nélkül 
(tartózkodás) 

150.-
Ft/nap 

150.-
Ft/nap 

150.-
Ft/nap 

150.-
Ft/nap 

150.- 
Ft/nap 

0% 

+ ebéd 520.-
Ft/adag 

535.-
Ft/adag 

550.-
Ft/adag 

565.-
Ft/adag 

580.- 
Ft/adag 

2,65% 

+ reggeli 195.-
Ft/adag 

205.-
Ft/adag 

205.-
Ft/adag 

205.-
Ft/adag 

210.- 
Ft/adag 

2,43% 
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Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások 2022. 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 azzal, hogy azok alkalmazására – 
a jogszabályi feltételek fennállása esetén, a kihirdetett, és 2022. június 30-ig fennálló 
veszélyhelyzet megszűnése esetén  - 2022. augusztus 01. naptól kerüljön sor. 
 
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2022. áprilisi testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 
                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Fábián Béláné intézményvezető 
 
Szentgotthárd, 2022. március 18. 
  

                                                                                          Huszár Gábor 
                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 

2022. év 
 
 

1. ÉTKEZTETÉS 
 
A./ Intézményi térítési díj  
 
● Ebéd szállítással:  
 ● Számított intézményi térítési díj: 1.430 Ft/nap/adag 
 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 730 Ft/nap/adag→ Ebéd: 580 Ft 
               Szállítási díj: 150 Ft 
                730.- Ft 
● Ebéd szállítás nélkül:  
  ● Számított intézményi térítési díj: 1.340 Ft/nap/adag 
  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 580 Ft/nap/adag  
 
B./ Személyi térítési díj  
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  
 
 A B C D E 
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd 

Ft/adag 
Kedvezmény 
mértéke 

Szállítás 
Ft/alkalom 

Kedvezmény 
mértéke 

1. 0 0 - 0 - 
2. 1         -  60000 85 495 10 140 
3. 60001-75000 310 270 10 140 
4. 75001-90000 405 175 70 80 
5. 90001-105000 495 85 95 55 
6.  105001-120000 535 45 120 30 
7.  120001- 580 - 150 - 
 
 A B C 
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül Kedvezmény mértéke 

Ebéd Ft/adag  
1. 0 0 - 
2. 1        -  60000 85 495 
3. 60001 - 75000 310 270 
4. 75001 - 90000 405 175 
5. 90001 - 105000 495 85 
6. 105001 -120000 535 45 
7. 120001 - 580 - 
 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  
● Ebéd szállítással: 29721,66 Ft  
● Ebéd szállítás nélkül: 27966,25 Ft 
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2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

 
A./ Intézményi térítési díj 
 ● Számított intézményi térítési díj:  
  1 gondozási óra: 2.410 Ft/óra 
 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1 gondozási óra: 1.050 Ft/óra 
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 
 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   
    2.410 Ft/óra 

 
B./ Személyi térítési díj:  
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  
 
 
 A B 

Fizetendő térítési díj: 
Ft/óra 

C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj Mentes összeg 
1. 0 0 - 
2.  1         - 60000 300 750 
3. 60001 - 75000 650 400 
4.  75001 - 90000 750 300 
5.  90001 - 105000 850 200 
6.  105001 - 120000 950 100 
7.  120001 - 1.050 - 
 
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2.410 Ft/óra. 
 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 90959,63 Ft  
 
 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
A./ Intézményi térítési díj:  
● Számított intézményi térítési díj: 690 Ft/nap 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 150 Ft/nap 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  
 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 21116,66 Ft 
 
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT  
 
A./ Intézményi térítési díj  
1.) Személyi segítés óradíja: 
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● Számított személyi segítés óradíja: 10.440 Ft/óra  
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  
 1) Szociális rászorultság esetén: 1.050 Ft/óra  
 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra 
2.) Szállítási kilométerdíj 
 ● Számított szállítási kilométerdíj: 2.080 Ft/km  
 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  
 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  
● Szállítási kilométerdíj: 180 Ft/km 
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

       180 Ft/km  
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 
● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 
 
Szociálisan rászorultak esetén  
 

 A B C 
Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 
Mentes összeg 

1. 0 0 - 
2. 1         - 60000 300 750 
3. 60001 – 75000 650 400 
4. 75001 – 90000 750 300 
5.  90001 – 105000 850 200 
6.  105001 – 120000 950 100 
7.  120001 - 1.050 - 
 
Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra  
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 54441,62 Ft 
 
 

5. NAPPALI ELLÁTÁS  
 
A./ Étkeztetés Intézményi térítési díj  
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1.340 Ft/fő/nap  
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  
1) Étkeztetés intézményi térítési díj 
 ● ebéd: 580 Ft/fő/nap  
 ● reggeli: 210 Ft/fő/nap 
 
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  
● Számított intézményi térítési díj: 6.480 Ft  
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  
 
B./ Személyi térítési díj:  
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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 D E F G 
So
rsz  

Jövedelmi sáv Tartózkodás 
Ft/nap 

Mentes  
összeg 

Reggeli-Ft/adag Ebéd-Ft/adag 
Összeg Kedvezmény 

mértéke 
Összeg Kedvezmény 

mértéke 
1. 0 0 - 0 - 0 - 
2. 1         - 60000 20 130 40 170 85 495 
3. 60001 - 75000 50 100 160 50 310 270 
4. 75001 - 90000 90 60 180 30 405 175 
5.  90001 -105000 120 30 195 15 495 85 
6.  105001-120000 140 10 200 10 535 45 
7. 120001 - 150 - 210 - 580 - 
 
 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  
 
 Étkezés: 27966,25 Ft 
 Étkezés nélküli tartózkodás: 134534,91 Ft 
  
 
Szentgotthárd, 2022. március 18. 
 
 
        Fábián Béláné s.k 
        Intézményvezető 
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2. számú melléklet 

 
VÁLTOZÁSOK – 2022. 

 
1. Étkeztetés 
Ebéd szállítás nélkül 
565 Ft-ról → 580 Ft-ra    Emelés: 15 Ft – 2,65% 
 
Ebéd szállítással 
705 Ft-ról → 730 Ft-ra    Emelés: 25 Ft – 3,54 % 
 
2. Házi segítségnyújtás 
1.000 Ft-ról → 1050 Ft-ra   Emelés: 50 Ft – 5 % 
 
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
140 Ft-ról  → 150 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,14 % 
 
4. Támogató Szolgálat 
Személyi segítés 
1.000 Ft-ról → 1050 Ft-ra   Emelés: 50 Ft – 5 % 

 
Szállítás 
170 Ft-ról  → 180 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 5,88% 
 
5. Nappali Idősek Klubja 
Reggeli 
205 Ft-ról → 210 Ft-ra    Emelés: 5 Ft – 2,43 % 
Ebéd 
565 Ft-ról 580 Ft-ra    Emelés: 15 Ft – 2,65 % 
Tartózkodás 
150 Ft változatlan     Emelés: 0 Ft – 0 % 
 
 
Vásárolt élelmezés 
JUST FOOD Kft. 
 
Vásárolt élelmezés ára 
 
   2022.01.01-től  
Reggeli   515    
Ebéd (normál)          1.060    
Ebéd (diétás)          1.172   
 

 
Szentgotthárd, 2022. 03. 17. 
 
 
        Fábián Béláné s.k. 
        Intézményvezető 
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Tárgy: Takács Jenő AMI alapító okirat módosításának 
véleményezése 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szombathelyi Tankerületi Központ 2022. március 01-én kelt, 1. számú melléklet szerinti 
levelében tájékoztatott bennünket, hogy a Takács Jenő AMI szakmai alapdokumentumainak 
(alapító okiratának) módosítása szükséges.  
 
A fenntartó és működtető Szombathelyi Tankerületi Központ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatát érintően a következő szakmai alapdokumentumának (alapító okiratának) 
alábbiakban jelzett módosítását tervezi 2022. szeptember 01-jétől. 
 
sorszám Intézmény neve Feladatellátási helye Alapdokumentumot 

érintő változás 
1. Takács Jenő 

Alapfokú 
Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 23. 

Új telephely létesítése 

2.  Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
23. 

Új telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 23.) új 
művészeti ág és azon belül 
új tanszak indítása: 
Képző- és iparművészeti 
ág (új tanszakok: 
képzőművészeti tanszak, 
grafika és festészet 
tanszak) 12. évfolyam. A 
maximálisan felvehető 
tanulói létszám: 100 fő. 

3. Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. Telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Füzesi utca 
3.) művészeti ág és hozzá 
tartozó tanszakok 
megszűnése, törlése: 
Képző- és iparművészeti 
ág (tanszakok: 
képzőművészet tanszak, 
grafika és festészet 
tanszak). 

4. Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. Telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Füzesi utca 
3.) a maximálisan 
felvehető tanulói létszám 
csökkentése 130 főről 30 
főre. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. (3) –(4) 
bekezdései szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése 
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola alapító okiratának tervezett módosításaival az alábbiak szerint egyetért.  
 
sorszám  Feladatellátási 

hely 
Átszervezési javaslat Önkormányzati 

vélemény 
1. Takács Jenő 

Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

9970 
Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 
23. 

Új telephely létesítése Egyetért 

2.  Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

9970 
Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 
23. 

Új telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 23.) új művészeti ág és azon 
belül új tanszak indítása: 
Képző- és iparművészeti ág (új 
tanszakok: képzőművészeti 
tanszak, grafika és festészet 
tanszak) 12. évfolyam. A 
maximálisan felvehető tanulói 
létszám: 100 fő. 

Egyetért 

3. Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

9970 
Szentgotthárd, 
Füzesi utca 3. 

Telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Füzesi utca 3.) 
művészeti ág és hozzá tartozó 
tanszakok megszűnése, törlése: 
Képző- és iparművészeti ág 
(tanszakok: képzőművészet 
tanszak, grafika és festészet 
tanszak). 

Egyetért 

4. Takács Jenő 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

9970 
Szentgotthárd, 
Füzesi utca 3. 

Telephelyen (9970 
Szentgotthárd, Füzesi utca 3.) a 
maximálisan felvehető tanulói 
létszám csökkentése 130 főről 
30 főre. 

Egyetért 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
Szentgotthárd, 2022. március 18.  

          Huszár Gábor   
           polgármester 

Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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Tárgy: Pályázati lehetőség a Városi Gondozási Központ és a 
Rendelőintézet fejlesztésére 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 30- i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent az „A helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű, TOP 
Plusz-3.3.2-21 kódszámú pályázati felhívás, amellyel kapcsolatban az elmúlt időszakban 
jelentős előkészítő munka zajlott a Hivatalban – ennek eredménye a jelenlegi előterjesztés. 
 
 

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL: 
 
A pályázati felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett. Forrását az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja. A felhívás keretében támogatható egészségügyi alapellátás, egészségügyi 
járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése. A felsorolt területek közül az alábbi támogatható 
tevékenységeket emeljük ki: 
 
 egészségügyi járóbeteg szakellátás infrastruktúra fejlesztése, 
 szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése.  

 
Az elnyerhető támogatás összege maximum (és összesen) 200 millió Ft, amely vissza nem 
térítendő támogatást jelent. Önerő nem szükséges, a megvalósításhoz szükséges 100% előleg 
hívható le. 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. 
 
 

II. A TERVEZETT FEJLESZTÉSRŐL ÉS A PROJEKT TARTALMÁRÓL: 
 
A terveink szerint erre a pályázati felhívásra két külön pályázatot nyújtunk be: egy 
pályázatot a Városi Gondozási Központ és egy másik pályázatot a Rendelőintézet 
fejlesztése vonatkozásában. 
 
II/1 A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA: 
  
A Gondozási Központ épülete eredetileg a Szentgotthárd Takarékpénztár Rt. igazgatói 
lakásának készült 1906-ban. Később pénzügyőrségi laktanya lett belőle. 1945 után bölcsőde, 
majd az Idősek Otthona kapott benne helyet. Az épületen az elmúlt 30 évben nagyobb 
felújítás nem történt. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás egy pályázati 
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forrásból korábban akadálymentesítette az épületet és a konyha részt átalakították/felújították, 
de más jelentős fejlesztés ezen kívül nem történt az épületben. Évek óta megfogalmazott 
igény az intézmény felújítása, annak érdekében, hogy a szolgáltatásoknak megfelelő és 
biztonságos infrastrukturális hátteret tudjunk biztosítani.  
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységeket szeretnénk megvalósítani: 
 

- tetőfedés (ácsmunkák, tetőfedés, bádogozás, fa és műanyag szerkezet) 
- homlokzat felújítás (vakolás és rabicolás, bádogozás, felületképzés,  
- járda felújítás  
- komplex gépészeti munkák (általános épületgépészet, épületgépészeti szerelvények, 

radiátorok) 
- külső nyílászárók cseréje (fa és műanyag szerkezet, árnyékolok beépítése). 

 
II/2 A RENDELŐINTÉZET FEJLESZTÉSE: 
 
A Rendelőintézet esetében a  prioritást a régi, elavult, 50 éves (!) röntgengép cseréje jelenti. 
Mivel ez a tevékenység önállóan nem támogatható tevékenység, ezért bizonyos építési 
fejlesztésre is mindenképpen szükség van a költségvetés függvényében. A jelenlegi 
tüdőröntgent augusztusig tudja az intézmény használni, mivel a készülék rollfilmmel működik 
és a beszállítók tájékoztatás szerint a rollfilm gyártása addig megszűnik. A szombathelyi 
kórházzal történt egyeztetések után olyan eszközt szeretnénk beszerezni, amellyel nem csupán 
a tüdőgondozói feladat, hanem más rtg feladat is ellátható (multifunkciós). Az ilyen típusú 
röntgen üzemeltetéséhez ugyanakkor szükséges van a helyiség sugárvédelmi és informatikai 
átalakítására is. 
 
A pályázatban tervezett fejlesztések konkrét tartalmának meghatározását számtalan egyeztetés 
és árajánlatkérés alapozza meg. Az elképzelések a következők: 
 

- egy új, többfunkciós röntgengép beszerzése, illetve az ehhez szükséges 
építészeti-sugárvédelmi-informatikai átalakítások/fejlesztések elvégzése, 
továbbá a régi berendezés szakszerű leszerelése és megsemmisítése 

- új tűzjelző rendszer kiépítése 
- két darab régi típusú kazán cseréje 
- bejárat felújítása és ehhez kapcsolódó munkák elvégzése (bejárati ajtócsere, 

előtető építése, külső térkőburkolat javítása). 
 
II/3. A PROJEKTEK KÖLTSÉGVETÉSE 
 
A projekt költségvetések jelen állása alapján a projektek külön-külön nem, de a 2 projekt 
költségvetése együttesen nem csupán eléri a maximálisan elnyerhető támogatás összegét, 
vagyis a (bruttó) 200 millió Ft-ot, de (bruttó) 50 millió Ft-tal meg is haladja. 

- Városi Gondozási Központ fejlesztése: várhatóan bruttó 145 M Ft 
- Rendelőintézet fejlesztése: várhatóan bruttó 105 M Ft. 
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A költségvetés pontosítása során a fenti, hozzávetőleges számok természetesen még 
változhatnak! Egyik pályázat esetében sem tervezünk saját forrással. A tervezett 
költségvetés tartalmazni fog mindent, ami a megvalósításhoz kapcsolódóan várhatóan 
felmerülhet: a komplett kivitelezési költségeken túl az előkészítéshez kapcsolódó 
tevékenységeket, a közbeszerzési díjak (közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési 
hirdetmények), a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (műszaki 
ellenőr, kötelezően előírt nyilvánosság), stb. költségeit is.  
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Régóta elmaradt fejlesztések valósulhatnak meg végre a Városi Gondozási Központban 
és a Rendelőintézetben egyaránt. Ha nem nyerünk pályázati támogatást, ezeket a 
fejlesztéseket rövid időn belül saját forrásból is meg kell valósítanunk. 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
A megvalósítást kizárólag pályázati támogatásból tervezzük – önrészre akkor lehet 
szükség, ha a kivitelezés időpontjára vagy a kivitelezés közben a költségek 
megnövekednek (áremelkedések, pótmunkák felmerülése). 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
A garanciális időszakot követően a karbantartás költségeit kell biztosítani. Mindkettő 
pályázat és intézmény esetében tartalmaz a pályázat olyan fejlesztési elemeket is, 
amelyek által a fenntartás költségei csökkenhetnek (nyílászáró csere, kazáncsere).   

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Ha a megvalósítás során például a ma tapasztalható folyamatos, jelentős, előre nem 
kiszámítható módon növekvő költségek miatt nem lehet megvalósítani a beruházást 
önerő nélkül. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
A nagyon időszerű fejlesztéseket az Önkormányzatnak saját forrásból kell végrehajtania 
az intézményekben. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  
Az adminisztratív terhek jelentősek, de rendezhetők. Ezek többek között: pályázatok 
összeállítása, benyújtása, támogatási szerződés kötése, a komplett megvalósítás 
bonyolítása-menedzselése, projektelszámolás, fenntartási kötelezettségek, stb. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a pályázat 
benyújtását támogatni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „A helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú felhívásra 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata külön-külön nyújtson be pályázatot a Városi Gondozási 
Központ és a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmények infrastruktúra és eszközbeszerzés 
fejlesztésére az előterjesztésben meghatározottak szerint. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására 2022. április 08. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               Csicsai Dóra projektmenedzser, intézményi ügyintéző 

   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
               
Szentgotthárd, 2022. március 21.  
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 31-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 
 
A Népi Építészeti Program keretében támogatási kérelem-benyújtására van lehetőség. A népi 
építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez 
igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek 
belföldi magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes és belföldi 
székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai, haszonélvezői, vagyonkezelői, valamint 
önkormányzati tulajdon esetén az ingatlan használói. 
 
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – 
maximum 1,5 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ide 
értve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő 
összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a. 
 
AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA: 
 
A rábafüzesi Hianz tájház épülete tornácos hosszúház. Egyszerű nyeregtetős. A terep lejtésének 
megfelelően a domb aljában félig süllyesztett pinceszinttel. Falazatai nagyméretű tömör 
téglából készültek, falvastagságai korszakonként mások. Öt fő és 3 mellék helyiségből áll, 
hosszanti elrendezésben.  
A déli tornácról 3 helyiségcsoportba lehet önállóan bejutni. A keleti, díszes vége konyhát, 
kamrát, szobát- és egy 20. század második felében a konyhából idomtalanul leválasztott fürdőt 
tartalmaz. 
A középső rész kéthelyiséges, míg a hátsó egy dupla boltozattal lezárt- valószínűleg 
takarmányos és műhely helyiség. A keleti véghomlokzat kivételével az épület dísztelen. 3 
boltíves tornáca ma beüvegezve áll. A hozzá kapcsolódó istálló már egyértelműen későbbi 
kisméretű tömör téglából falazott, poroszsüveg boltozattal zárt, szögletes tornácos egyszerű 
nyeregtetős épület. E helyen állt a korábbi keresztbe fordított pajta. 
 
Az épületegyüttes jó állapotú, a szükséges állagmegóvási munkákat a 2021-es évben 
elvégeztük, a veszélyesen beázó tetőszakaszok héjalása pótolva lett, a pince vizesedésének okát 
is megszüntettük, és az északi végfal ideiglenes ponyvás takarást kapott. Mivel állandó emberi 
jelenlét, ott lakás, gondnoki tevékenység nincs, ezért hordozható elektromos radiátorokkal a téli 
fagymentességet biztosítjuk, illetve kiskarbantartási munkákkal a vizesblokk 
szennyvízelvezetését javították. 
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A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK: 
 
Az épületegyüttesen az általunk a jövőben tervezett fizikai beavatkozásoknak két fő csoportja 
van. Egyrészt az állagmegóváson túlmutató felújítási munkákat végeznénk, másrészt olyan 
rekonstruktív átalakításokkal érintenénk a lakóházat, ami a 20. század második felének 
beavatkozásaival szemben autentikusabb korábbi állapotot állítana helyre. 
 
A felújítási munkák érintenék az épületek tetőszerkezetét és héjalását. A meglévő tatai hornyolt 
cserépfedés és lécezése cseréjét tervezzük tetőszerkezeti javításokkal és a kéménytestek 
újjáépítésével és a bádogos szerkezetek cseréjével a lakóépületen (a gazdasági épületeken 
korábban megtörtént a csatornák pótlása). A korábban is vakolt falfelületek közül a felázásos 
vakolatmállással tönkrement részeket vakolatleveréssel, új hagyományos mészhabarcsos, 
simított vakolattal, meszelt kivitelben javítanánk, illetve a meglévő nyílászárók esetében 
asztalos javításokra és mázolási munkákra van szükség. A gazdasági épületeken el kell még 
végezni apróbb visszafalazásokat a disznóólaknál és az istálló előtti pillérek esetében. A 
sármentes megközelítést lehetővé tevő beton faltőjárda és a kiskaputól vezető keskeny járda 
szükséges felújítását szintén tervezzük azonos kivitelben. 
 
A rekonstruktív munkák során a konyhából lefalazott fürdő-wc részt elbontanánk, helyreállítva 
az egykori konyha képét, míg a szükségszerű pótlását egy darab illemhellyel a tornác hátsó 
végében vagy a padlásfeljáró helyén oldanánk meg alig észrevehetően. Mindez a konyha/fürdő 
részen a burkolatok helyreállítását is eredményezi - jelenleg betonozott, pvc-vel leterített 
padozat van - továbbá párhozamosan megszüntetnénk az utólag beépített 60/60cm-es 
fürdőablakot. 
A tornác mellvédébe idomtalanul bevágott bejárati ajtót a mellvéd helyreállításával 
megszüntetnénk és a szintén nem szervesülő beton esőlépcső is eltűnhetne, a szükséges 
javításokkal. 
Mindezzel párhuzamosan a tornác hátsó részén elfalazott szögletes nagy nyílást és a benne 
elhelyezett egyszerű farostlemez ajtót megszüntetnénk újra közvetlen szellőzést és 
megvilágítást adva a műhely helyiségnek. Természetesen a hátsó bejárati fal elé emelt lakatos 
szerkezetű hullámlemez fedésű előtető bontásával. 
A felsorolt átalakítások megfordítanák a közlekedés rendjét és segítenek egyértelműsíteni a 
térhasználatokat. A gyűjtemény helyéül szolgáló konyha, szoba, kamra helyiségek az előttük 
álló zárt tornácszakasszal átközlekedés nélkül egy egységet képezhetnek, míg a jelenleg üresen 
álló hátsó műhely kamra és szoba a tájház funkció aktív foglalkozásokra használható egysége 
lenne, önálló megközelítéssel. 
 
Az egyes elvégzendő munkákat logikai-szerkezeti egységek szerint csomagokra bontjuk, és 
ezekhez önálló költségvetéseket készítünk és fontossági sorrendet állítunk fel, hogy ezzel 
átláthatóbbá és ütemezhetőbbé tegyük a forrásfelhasználásainkat. Ezáltal lehetőség nyílik arra 
is, hogy a különböző támogatások mértékétől függően illesszük bele egy akár többéves 
megvalósítási és fenntartási tervbe. 
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A PÁLYÁZATI PROJEKT TARTALMA 
 
Jelen pályázati felhívás keretei között a tervezett felújítások megvalósításához szükséges 
tervek elkészítésére van lehetőség. A tervek birtokában – úgy gondoljuk – könnyebb lesz 
pályázati és egyéb támogatásokat szerezni a Hianz ház épületének felújítására. A 
tervdokumentáció az alábbiak szerint készülne el: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Helyszíni felmérés 200.000,- 160.000,- 40.000,- 
Felmérési 
dokumentáció 

150.000,- 120.000,- 30.000,- 

Felújítási és 
rekonstruktív 
helyreállítás tervezése 

350.000,- 280.000,- 70.000,- 

Költségvetési 
csomagok  350.000,- 280.000,- 70.000,- 

ÖSSZESEN: 1.050.000,- 840.000,- 210.000,- 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: az épületen nagyobb beruházás/felújítás még nem 

történt. Szándékunkban áll az épületet tájházzá nyilvánítani, amihez bizonyos fejlesztésekre 
szükség van. A fejlesztések kezdő lépése pedig a tervdokumentáció elkészítése.  

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot, ami akár az ott 
található tárgyak állagának romlásához is vezethet. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: rendelkezésre állnak.  

- fenntartási időszak van-e: igen, az épület folyamatos karbantartására szükség lesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Népi 
Építészeti Program felhívására Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 
Szentgotthárd, Móra F. u. 3. alatti (2222/2 hrsz.) „Hianz ház” fejlesztési dokumentációjának 
elkészítésére az alábbiak szerint: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Helyszíni felmérés 200.000,- 160.000,- 40.000,- 
Felmérési 
dokumentáció 

150.000,- 120.000,- 30.000,- 

Felújítási és 
rekonstruktív 
helyreállítás tervezése 

350.000,- 280.000,- 70.000,- 

Költségvetési 
csomagok  350.000,- 280.000,- 70.000,- 

ÖSSZESEN: 1.050.000,- 840.000,- 210.000,- 
 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 210.000,- Ft 
összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés pályázati alap terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. március 23. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
          Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2022. március 23.                                                                                                        

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  



 1 

 
Tárgy: A Szentgotthárd Énekegyesület kérelme  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentgotthárd Énekegyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy Keserü 
Balázs Szentgotthárdi miséjének előadásához anyagi támogatást nyújtson. A 2022. április 9-
én, a Nagyboldogasszony templomban felcsendülő koncert megvalósításához az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 775.000,- Ft-ot biztosított, amely összeget az utazási költségekre, 
tiszteletdíjakra, marketing költségekre és a mű díszpéldányban való kiadására fordítják. 
 
Mivel a pályázat nem adott lehetőséget reprezentációs költségek tervezésére, ezért az 
Önkormányzat támogatását kérik, hogy az előadás napján a közreműködőket (Szentgotthárdi 
és Zalaegerszegi Zenebarátok Kórusa) vendégül láthassák.  
 
Az előadás napján délelőtti órákban összpróba lesz a kórusoknak, azt követően szeretnék ebédre 
hívni a fellépőket és a koncert után állófogadásra a fellépők mellett meghívott vendégeinket is. 
A kórus tagok és zenei közreműködők várható létszáma 50 fő, az előadás után meghívott 
vendégekkel 80 fő. Az ebéd várható költsége 1800,- Ft/fő, a svédasztalos vacsora 3.700,- Ft/fő. 
Étkezési költség 386.000,- Ft, ital 90.000,- Ft, adó 158 000,- Ft, így összesen 634.000,- Ft 
támogatást kér az Egyesület. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjék.  
 

Hatásvizsgálat 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
Keserű Balázs szentgotthárdi mise c. darabja Szentgotthárd kultúrájának szerves része., 
így annak előadása, felújítása fontos városi esemény. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásának köszönhetően az előadás megvalósulhat, de mivel a 
program egész napos, a közreműködők számára indokolt az ellátás biztosítása. Az egész 
napos programhoz teljes mértékig hozzátartozik a részt vevők étkeztetése is. 
 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Személyi, tárgyi igen, a pénzügy nem, a forrásról a Képviselő-testületnek kell döntenie.  

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Egyszeri támogatásról van szó, amelynek felhasználásról el kell 
számolni.  
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4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Nem releváns. A felhasználásról tételesen el kell számolni a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint.   
 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
Csak az előadás valósul meg, a vendéglátásra más forrást kell az egyesületnek keresnie 
vagy a vendéglátás nem valósul meg.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Előterjesztés, pozitív döntés esetén támogatási szerződés készítése, utalás, és az 
elszámolás ellenőrzése.  

 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Énekegyesület 
kérelmét – amely Keserü Balázs Szentgotthárdi miséjének előadásához kapcsolódó vendéglátás 
finanszírozására irányul – ….. Ft-tal támogatja a ………… keret terhére. Az összeget a Pénzügy 
2022. április 8. napjáig átutalja az Egyesület részére. Elszámolási határidő: 2022. május 31.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens    
 
Szentgotthárd, 2022. március 23.  
 
         Huszár Gábor 
         polgármester   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
Szentgotthárd Énekegyesület 
Szentgotthárd 
Széchenyi u. 1/b. fsz.1. 
Adószám: 18893311-1-18 
Bankszámla száma: 72100488-10231890 
        Tárgy: támogatási kérelem  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
Szentgotthárd 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Szentgotthárd Énekegyesület 1989. óta működő egyesület. A kóruséneklés hagyományának 
őrzését kötelességünknek érezzük, több saját programot szervezünk. Célunk gazdagítani a 
városunk énekes kultúráját és támogatást nyújtani hagyományosan megvalósuló programok 
megvalósításához.  
Egyesületünk 2021. évben pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához 
zeneművészeti szervezetek részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására kiírt felhívásra. A 
pályázaton Keserü Balázs Szentgotthárdi mise előadására nyertünk támogatást. A mű  
2022. április 9-én 17 órakor szólal meg a Nagyboldogasszony templomban. Az előadásban 
közreműködnek a Szentgotthárdi és Zalaegerszegi Zenebarátok Kórusa. A közreműködő 
kórustagok 2022. február 8-tól heti rendszerességgel készülnek a programra.  
A pályázat benyújtásához az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatára volt szükség. 
Mellékelem a nyilatkozatot. A pályázati támogatás összege 775 000,- Ft, mely összeget a 
kiírásban szereplő kiadásokra lehet felhasználni. Ezek a költségek utazási költség a közös 
próbákra, a szólisták és zenei közreműködők és kórusvezető részére tiszteletdíj, marketing 
költségek (plakát, meghívó és szórólap), továbbá a mű díszpéldányban való kiadása. 
Reprezentációra  nem volt lehetőség támogatás kérni, ezért tisztelettel kérem a Képviselő-
testületet, hogy az előadás napján az előadók részére vendéglátásra szíveskedjen támogatást 
nyújtani.  
Az előadás napján délelőtti órákban összpróba lesz a kórusoknak, azt követően ebédre hívnánk 
a fellépőket és a koncert után állófogadásra a fellépők mellett meghívott vendégeinket is. 
Árajánlatot kértünk a Club3 étteremtől. A kórus tagok és zenei közreműködők várható létszáma 
50 fő, az előadás után meghívott vendégekkel 80 fő. Az ebéd várható költsége 1800 Ft/fő, a 
svédasztalos vacsora 3700 Ft/fő. Étkezési költség 386 000 Ft, ital 90 000,- Ft,  adó  158 000,- 
Ft, összesen 
634 000,- Ft. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vendéglátás költsége, 634 000,- Ft támogatás 
összegével járuljon hozzá a fellépők és meghívottak méltó megvendégeléséhez. 
 
Szentgotthárd, 2022.március 21. 
 
    Tisztelettel: 
        Kovács Márta sk. 

         egyesület elnöke 
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2. sz. melléklet 

 

Örömmel fogadtuk megkeresését 2022. 04 . 09-ei rendezvény lebonyolításáról. 

Az alábbiakban küldjük ajánlatunkat. 

 

Ebéd/zóna adag /: 

-   Húsleves metélt tésztával 

-   Egészben sült sertéskaraj tejszínes gombamártással és rizzsel 

Ebéd ára: 1800.- Ft / Fő 

 

 

Vacsora: 

Svédasztalos kínálatunk korlátlan ételfogyasztással. 

Vacsora ára: 3700.- Ft / Fő 

 

Várjuk szíves visszajelzését. 

Köszönettel: 

Nagy Dániel 
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Tárgy: Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. sz. alatti üzlethelyiség 
(FE-ZO élelmiszerbolt) bérbe adása    

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. 03. 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az önkormányzat tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. alatti, 1031/A/1 
hrsz-ú, 175 m2-es üzlethelyiség bérleti szerződését a bérlő, FE-ZO Kereskedelmi Kft. 
2022.05.31-vel felmondta. (1. sz. melléklet) 
Tehát 2022.06.01-től bérbe adható. 
Az érvényes bérleti szerződés határozatlan időre szól, felmondási idő nincs kikötve benne. 
Javasoljuk a közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetéshez való hozzájárulást.  
Az üzlethelyiség 1993-ban került bérbeadásra a FE-ZO Kft. részére, azóta élelmiszer boltként 
működött. (Azt megelőzően is ilyen profillal csak más bérlővel működött sok évtized óta.) 
A tulajdoni lap szerint az ingatlan területe 175 m2, mely tartalmazza a hozzá tartozó 55 m2 
alapterületű pince felét, valamint az udvari rész felé eső, már befedett 8 m2-es rámpa 
területének a felét. A pince és a rámpa területét leszámítva az üzlet 144 m2 területű. 
(Alaprajz 2.sz. melléklet.)  
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 
helyiségekről. 
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot 
nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 
pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 
hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület 
állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével 
bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 
folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 
indokolni nem kell.  
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A helyiség könyv szerinti bruttó forgalmi értéke az 5 millió forint összeget nem haladja meg. 
– könyv szerinti bruttó érték: 4 224 231.-Ft 
A bérleti díjra vonatkozóan:  
A helyiség bérleti díja jelenleg havi 135.434.-Ft+27% ÁFA, összesen: 172.000.-Ft, ami a 
földszinti hasznos területre 144 m2-re számolva 940.-Ft/m2+Áfa. 
A bérleti díjak mértéke az önkormányzati üzletek esetén a fő tér közelében nettó 1800 – 3600 
Ft/hó négyzetméterenként. A BABATI húsbolt 1382.-Ft/hó/m2+ÁFA bérleti díjjal a 
legalacsonyabb a központi részen.  
A Hunyadi úton (is) 15-20 m2-es helyiségek akár 100.000.-Ft-ért is bérbe adnak ezért 
javasoljuk, még ha a pince résztől is eltekintünk a valóságban 144 m2-es üzlethelyiséget 
legalább havi 200.000.-Ft+ÁFA, összesen 254.000.-Ft áron (ez nettó 1390.-Ft/m2/) vagy 
ennél magasabb bérleti díjért bérbe adni ami piaci viszonyokhoz képest még mindig 
alacsonynak mondható.  
Javasoljuk a bérbeadásra történő meghirdetést. 
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Határozati javaslat 

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

Kossuth L. u. 26. alatti, a szentgotthárdi 1031/A/1 hrsz-ú, 175 m2-es üzlethelyiségre 
1993.03.25-én a FE-ZO Kereskedelmi Kft.-vel megkötött és azóta többször módosított 
Bérleti szerződés 2022.05.31-vel közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.   
 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 26. alatti, a szentgotthárdi 1031/A/1 hrsz-on nyilvántartott175 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben 
szokásos módon meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 
……………….……………..Ft/hó+27% Áfa, összesen: .......................Ft/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási idővel.  
A bérleti jogviszony legkorábbi kezdő időpontja 2022.06.01. 
A pályázat beérkezésének határideje 2022. május 10.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. májusi testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum bérleti 
díjat. A bérleti díj ajánlatot konkrét forintösszegben kell megadni.  
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
A bérleti díj minden évben az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 
tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.  
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 
határideje 2022.06.15-re módosul, és a pályázatok elbírálásának határideje: a 2022. 
júniusi testületi ülés. 

 
Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
Szentgotthárd, 2022. március 21. 

            
Doncsecz András 

                          városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyzés:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 

 
 



Tárgy: Közösségi kertek az Akasztó dombon   
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 
2022. 03. 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő–testülete az Önkormányzat által 
meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint 
haszonkölcsönbe adott területrészeket az Önkormányzat tulajdonában lévő szentgotthárdi 926 
és 928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanaiból. Ebben 11 fő 
magánszemély és a PRONAS civil szervezet volt partner, részükre első ízben a 67/2012. számú 
határozat 4.) pontja alapján 5 évre, majd annak lejártakor 2017-ben a 76/2017. sz. határozat 
alapján további 5 évre járult hozzá a képviselő–testület a haszonkölcsön szerződés 
megkötéséhez. Időközben voltak a haszonkölcsönbe vevők személyében változások, melyhez a 
testület mindig hozzájárult. 
67/2012. számú határozat 4.) pontja 
„4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által 
meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 
haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 926 és 
928/1 hrsz-ú ingatlant Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg István Szentgotthárd 
Honvéd u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u. 39., Merkliné Kardos Katalin 
Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., Horváth Brigitta Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. Hámori 
Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 5. I/3., Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. és 
Papfalvi Gábor Szentgotthárd Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek valamint a PRONASZ 
Egyesület Szentgotthárd számára. A. szerződő felek kötelezettsége, hogy a területet közösen 
rendbe tegyék és azon mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. A területen a rend 
fenntartásáért közösen felelnek. 
A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól.” 
 
76/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 
6:358.§ (2) – (3) bekezdés szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra az előterjesztés 4.sz. 
melléklete szerinti Haszonkölcsön szerződés megkötésre kerüljön, s felhatalmazza Huszár 
Gábor polgármestert a szerződés aláírására. 
 
PTK. az alábbiak szerint szabályozza a haszonkölcsönbe adást: 

XLVI. Fejezet 
A haszonkölcsön-szerződés 

6:357. § [Haszonkölcsön-szerződés] 
(1) Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatának ingyenes 
átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles. 
(2) A szerződés teljesítését a kölcsönadó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után a saját 
vagy a kölcsönvevő körülményeiben vagy a kölcsönvevőhöz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, 
hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el. Megtagadhatja a kölcsönadó a szerződés teljesítését akkor is, ha a 
szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt felmondásnak van helye. 
(3) A jogok időleges gyakorlásának más személy részére történő ingyenes átengedésére a haszonkölcsön szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. 
6:358. § [A haszonkölcsönbe adott dolog használata, hasznainak szedése] 



(1) A kölcsönvevő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. 
(2) A dolgot a kölcsönvevő a kölcsönadó hozzájárulásával jogosult harmadik személy használatába adni. 
(3) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulásával adta más használatába, a használó magatartásáért úgy 
felel, mintha a dolgot maga használta volna. 
(4) Ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulása nélkül engedi át másnak használatra, azokért a károkért 
is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 
(5) A dolog haszna a kölcsönadót illeti. 
(6) A kölcsönvevőt terhelik a dolog fenntartásának költségei, a dologra fordított egyéb költségeit a megbízás 
nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti. 
 
6:359. § [A haszonkölcsön megszűnte] 
(1) A haszonkölcsön megszűnik 
a) a dolog visszaadásával; 
b) a kölcsönvevő halálával. 
(2) A határozatlan időre kötött haszonkölcsön-szerződést a kölcsönadó tizenöt napra felmondhatja. A 
kölcsönadó halála esetén örököse a felmondás jogát akkor is gyakorolhatja, ha felmondásnak egyébként 
nem volna helye. 
(3) A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja; a kölcsönadó a dolog visszavételét alapos ok nélkül 
nem tagadhatja meg. 
(4) A kölcsönadó felmondhatja a szerződést, ha 
a) a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált; 
b) a kölcsönvevő a dolgot rongálja, nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja, engedély nélkül 
harmadik személy használatába adja, vagy egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja 
épségben visszaadni; 
c) a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott; 
d) a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra. 
 
A 2017. március 31-án megkötött haszonkölcsön szerződés 4. pontja alapján a szerződés 
meghosszabbítható:  
 
„A haszonkölcsön határozott időtartamú, 2017. április 1-től 2022. március 31-ig tart. A haszonkölcsön szerződés 
kölcsönös akarat esetében meghosszabbítható – ehhez a Haszonkölcsönbe adó Képviselő – testületének döntése 
szükséges.  A határidő lejártakor a haszonkölcsönbe vevő köteles a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlant 
visszaszármaztatni, a területet eredeti állapotába visszaállítani. A haszonkölcsön ingyenes, ennek alapján a 
haszonkölcsönbe vevő díjat az ingatlanok használatáért nem köteles fizetni.”  
 
A 76/2017. sz. határozat alapján ez a Haszonkölcsön szerződés (1.sz. melléklet) 2022.03.31-én 
lejár. A haszonkölcsönbe vevők az elmúlt évek során a területeiket gondozták, gyümölcsfákat 
ültettek, kertészkedtek, amit jelenleg is folytatnak, így a haszonkölcsön szerződés 
meghosszabbítását javasoljuk a T. Testületnek. 
 
Viszont mint ismeretes az Akasztó domb ezen oldalán ingatlanfejlesztés kezdődik, melynek 
során a későbbi években ezt a területet is érinteni fogja építési telkek kialakítása. 
Lehetséges, hogy már az idei évben is elkezdődhet a tömbterület feltárását szolgáló, 
rendezési terv szerint kialakítandó közút-közművek építése, mely keresztezni fogja a 
területen lévő néhány kiskert területét is. Emiatt mindenképpen biztosítani kell a 
szerződésben ezen területekre vonatkozóan a szerződés megszüntetési lehetőségét is. Ezért 
javasoljuk határozatlan időre kötni a szerződéseket.  
 
A bérlők köre most aktualizálásra került, az új szerződés az aktuális használókkal kerül 
megkötésre.  
A fenti pont és Vagyonrendelet szerint is szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 
Javasoljuk a szerződés határozatlan időtartamra történő megkötését a törvény szerinti 15 nap 
felmondási idővel és azzal, hogy ettől függetlenül amint információnk lesz a területek más 
irányú igénybevételéről ezeket haladéktalanul jelezni fogjuk az érintetteknek.  



Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 
6:358.§ (2) – (3) bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 
928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra jelen előterjesztés 2.sz. 
melléklet szerinti Haszonkölcsön szerződés kerüljön megkötésre, és felhatalmazza Huszár 
Gábor polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő a közlésre azonnal,   
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 

Szentgotthárd, 2022. március 18.       
                                                                                                                     Doncsecz András 
                                     városüzemeltetési vezető 
 
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 1.sz. melléklet: 



 

 





2.sz. melléklet: 
 

 
HASZZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

 
 

Mely létrejött egyrészről  
Szentgotthárd Város Önkormányzata, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.  (képviseletében: 
Huszár Gábor polgármester) mint haszonkölcsönbe adó – (a továbbiakban: haszonkölcsönbe 
adó),  
 
 
Másrészről 
Hámori Attila, 9970 Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 5. I/3. 
Trifusz József , 9970 Szentgotthárd,Árpád u. 17. I/4., 
Papfalvi Gábor, 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 2., 
Horváth Brigitta 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/D. 
Csuk Roland, 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 2. I/6., 
Árva Tünde 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 1. IV/13. 
Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz., 
Molnár László 9970 Szentgotthárd, Deák F, u. 4. 
Hertelendy Béla 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. sz., 
Lovenyák Lívia 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 16. 
Soós Ferencné 9970 Szentgotthárd, István kir. u. 2. 
,mint haszonkölcsönbe vevők, (továbbiakban: haszonkölcsönbe vevők) között az alábbiak 
szerint: 
 
 
1. A haszönkölcsönbe adó tulajdonát képezi a Szentgotthárd 926 hrsz-ú, 7672 m2 és a 928/1 

hrsz-ú,  2722 m2 területű 1/1 tul. arányú ingatlanok, melyek. Szentgotthárdon, az Akasztó 
dombon helyezkednek el. A két ingatlant egy út választja el egymástól, a jelen szerződés az 
út mindkét oldalán elterülő ingatlanra vonatkozik. Az ingatlanok jelen állapotukban kiskerti 
gazdálkodásra alkalmas területek. 

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

fejlődésért program Közösségi Kertek kialakítása” akció keretében a Képviselő-testület 
........./2022. sz. határozata alapján kiskerti gazdálkodás folytatása céljából haszonkölcsönbe 
adja.  

 
3. Haszonkölcsönbe vevők az általuk haszonkölcsönbe átvett ingatlanokat jogosultak és 

kötelesek rendeltetésszerűen igénybe venni; jogosultak és kötelesek azokat használni. A 
Haszonkölcsönbe vevők kötelesek az általuk haszonkölcsönbe vett ingatlanokat karban 
tartani, a karbantartással kapcsolatos valamennyi költséget finanszírozni – ezzel 
kapcsolatosan a Haszonkölcsönbe adóval szemben semmiféle jogcímen semmiféle 
követelést nem érvényesíthetnek.   

 
4. A haszonkölcsön 2022. április 1-től határozatlan időtartamra jön létre a törvény szerinti 15 

napos felmondási idővel.  A jogviszony megszűnésekor a haszonkölcsönbe vevő köteles a 
haszonkölcsön tárgyát képező ingatlant visszaszármaztatni, a területet eredeti állapotába 



visszaállítani. A haszonkölcsön ingyenes, ennek alapján a haszonkölcsönbe vevő díjat az 
ingatlanok használatáért nem köteles fizetni.  

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

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

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

gazda gondosságával az ingatlanok rendeletetésének megfelelően művelni, továbbá bármely 
váratlan esemény bekövetkezéséről azonnal kötelesek a haszonkölcsönbe adót tájékoztatni. 

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

rend fenntartásáért közösen felelnek. A Haszonkölcsönbe vevők maguk határozzák meg, 
hogy az ingatlanokon belül személy szerint ki milyen területet használ – ennek minden 
kérdésében a felek maguk állapodnak meg. További személyek is bekapcsolódhatnak 
területhasználatba – ehhez a haszonkölcsön – szerződést ki kell egészíteni és az újonnan 
belépőkkel a használat módjáról meg kell állapodni. Az újonnan belépőkkel a 
Haszonkölcsönbe adó köt a jelen szerződéssel azonos tartalmú szerződést de csak akkor, ha 
a Haszonkölcsönbe vevők többsége ezzel előzetesen egyetért.  

 
8.  Az ingatlanokon épület, építmény, oszlopokon álló kerítés csak a Haszonkölcsönbe adóval 

történő ELŐZETES  egyeztetés után lehetséges azzal, hogy a jogviszony bármilyen okból 
való megszűnése esetén a Haszonkölcsönbe vevő köteles azokat a területről eltávolítani – 
illetve amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az építményeket a Haszonkölcsönbe adó 
eltávolíthatja de a Haszonkölcsöne vevő az otthagyott építményeiért semminemű 
megtérítési igénnyel nem élhet.  

 
9. Amennyiben a haszonkölcsönbe vett területekre területfejlesztés végett a tulajdonosnak 

szüksége lesz, vagy azok egy részének megszerzésére konkrét ajánlat érkezik, akkor a 
haszonbérbe adó jogosult a jelen szerződést a 4. pontban foglaltak szerint felmondani. 
Amennyiben a területfejlesztési igény csak a terület egy részére terjed ki, akkor a 
Haszonkölcsönbe adó a jogviszonyt csak a terület egy részére is felmondhatja – ebben az 
esetben a módosított szerződésben már csak azok a haszonkölcsönbe vevők maradnak, 
akiknek a használt területét az ingatlanfejlesztés nem érinti. A Haszonkölcsönbe vevők 
mindezt megértették és tudomásul veszik.  A felmondási idő alatt a haszonbérlő kártalanítási 
igény nélkül köteles a területet eredeti állapotában Haszonkölcsönbe adó részére 
rendelkezésre bocsátani, a terményt haladéktalanul le kell takarítania, az építményeket el kell 
távolítania.  

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

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

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

szabályai az irányadók.  
 
 
 
 



12. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 

 
Szentgotthárd, 2022. március 31. 
 

 
………………………………………. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Huszár Gábor polgármester 
haszonkölcsönbe adó 

 
 
 

Hámori Attila   Trifusz József   Papfalvi Gábor  
 
 
Horváth Brigitta  Murányi Lajos  Csuk Roland 
 
 
Árva Tünde   Lovenyák Lívia  Hertelendy Béla 
 
 

 
  Molnár László   Soós Ferencné 

 
 

Haszonkölcsönbe vevők 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
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