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I. Preambulum 

Szentgotthárd város Önkormányzata fontosnak tartja és elismeri az önkéntesen alakuló és civil 

szervezetek társadalomformáló szerepét. Az Önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség 

és a partnerség szellemében a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel 

közös érdekeik érvényesítéséért.  

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában is számít a civil szervezetek 

közreműködésére. A szervezetek hatékony és produktív munkájához szakmai és gazdasági 

segítséget nyújt. 

Az Önkormányzat elsősorban az alábbiakban felsorolt területeken számít a civil szervezetek 

hiánypótló tevékenységeire: 

 sport- és szabadidős tevékenységek ösztönzése 

 kulturális feladatok (közművelődés, hagyományőrzés, ápolás, örökségvédelem, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 

 oktatás és ifjúsági tevékenység, közösségi tér kialakítása és működtetése az ifjúság 

számára 

 egészségügyi, prevenciós feladatok 

 környezetvédelem, fenntartható fejlődés biztosítása 

 szociális és karitatív tevékenység 

 közbiztonsági, polgári védelmi, tűzoltási, településfejlesztési tevékenység 

 gazdaságfejlesztési tevékenység 

 nemzetközi tevékenység, más országok testvérvárosainak civilszervezeteivel való 

kapcsolattartás. 

II. A Civil koncepció célja 

A koncepció célja az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása, a civil 

szerveződések működésének és azok társadalmi szerepvállalásának további szélesítésének 

elősegítése. Egy olyan jól működő partneri viszony és folyamatos párbeszéd kialakítása a 

szervezetek és az Önkormányzat között, amely szavatolja az eredményes és aktív közös munkát. A 

kapcsolat közös értékeken és kölcsönönös tiszteleten alapul.   

Ennek alapján az Önkormányzat a továbbiakban is számít a Civil fórum civileket összefogó 

munkájára, illetve a civil szervezetek közreműködésére a város életében.   

III. Jogszabályi háttere 

A civil szervezetek jogszabályi és formai meghatározását első sorban az alábbi törvények 

tartalmazzák: 

 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 

 2011. évi CLXXXI. törvény (bírósági nyilvántartás) 

 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 323/2005. számú Képviselő-testületi határozat (helyi rendelet)  
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IV. Az önkormányzat és civil szervezetek közti együttműködés 

Az önkormányzat nem kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások 

üzemeltetésének, amelyekkel a szentgotthárdi polgárok jólétét, művelődését, oktatását segíti elő. 

Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek ellátását kész az arra alkalmas és ilyen szándékkal 

fellépő civil szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani. A civil szféra leginkább a 

kezdeményezésben erős: itt ismerhetők fel először a társadalmi hiányosságok, és ezek 

mérséklésére civil szervezetek tudnak a leghamarabb és legrugalmasabban reagélni. 

 Az együttműködés lehetséges formái:  

 Civil szervezetek fórumai – Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) 

 Bűnmegelőzési Bizottság 

 Ifjúsági Tanács 

 Idősügyi Tanács 

 Egyeztető fórum (negyedéves) 

 Közösen benyújtott pályázatok 

 Az önkéntesség ösztönzése és a minőségi önkéntes lehetőségek biztosítása az iskolai 

közösségi szolgálat elvégzéséhez  mind a civil szervezeteknek, mind az önkormányzatnak a 

feladata – ennek keretében önkéntes tájékoztató nap(ok) tartása a tanulók és az önkéntes 

munka iránt érdeklődő szentgotthárdiak számára  mivel  az önkéntesség erősíti a 

szentgotthárdi polgárok közösségét, a város ügyei és a társadalmi ügyek iránti 

elkötelezettséget és a felelősségvállalást 

 

V. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kommunikáció 

 

A partneri együttműködés alapfeltétele a folyamatos, rendszeres és hatékony kommunikáció, mely 

mindkét félnek az elemi felelőssége. Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció 

kiépítésében érdekelt, egyedül a szervezetek aktivitásán múlik a párbeszéd intenzitása és 

mélysége. Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az 

önkormányzat és intézményei. 

Az önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak:  

 az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek, közösségek párbeszéde,  

 az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,  

 az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a civil szervezetek, 

közösségek közötti párbeszéd,  

 a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános fórumok, 

 valamint az Önkormányzat által életre hívott nonprofit konzultációs fórum (pl.: KÉK).  

 időszakosan visszatérően  civil börze tartása ahol a civil szervezetek megmutatkozhatnak 

az önkormányzat előtt, de Szentgotthárd lakossága előtt is 

 

Ennek érdekében: 
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a. Szentgotthárd város Önkormányzata a Szentgotthárdi Civil Fórummal a 2005. évi 

323/2005. számú Képviselő-testületi határozat alapján szorosan együttműködik. 

b. Az Önkormányzat hivatalának civil területért felelős munkatársa  

Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal 

folyhasson, az Önkormányzat hivatala civil referenst alkalmaz. A referens kiemelt 

fontosságú feladata az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és 

együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterének, a kommunikáció 

folyamatosságának, az információk hitelességének és naprakészségének biztosítása. A civil 

referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a 

megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak, és azokat az illetékesek 

megválaszolják. A civil referens szorosan együttműködik a civil irodai szolgáltatást ellátó 

szervezettel. Az Önkormányzat részéről a mindenkori civil referens munkatárs tartja a 

kapcsolatot a szervezetekkel, rajta keresztül futnak be a pályázatok, a támogatásokkal 

kapcsolatos szerződéskötések és az elszámolások benyújtás. 

 

VI. Nyilvánosság, tájékoztatás 

 

 Civil címtár: folyamatosan frissen tartott adatbázis a civil szervezetekről, amely mindenki 

számára elérhető. Az adatbázis létrehozásához szükséges információkat, adatokat a 

Szentgotthárdi Civil Fórum az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, illetve az esetleges 

változásokról folyamatosan tájékoztatja a civil referenst annak érdekében, hogy az 

adatbázis mindig naprakész legyen.  

 Helyi sajtóban helyet kapnak a civil szervezetek hírei, tájékoztatói, programjai. Az 

önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, civil szervezeteket érintő hírek, 

információk városi honlapon történő megjelenésére.  

 A www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon külön menüpont áll a civilek rendelkezésére, 

amelyen nem csupán a különböző pályázati, illetve tájékoztató anyagokat érhetik el, 

hanem lehetőségük van saját nyilvánosságot igénylő dokumentumaik elhelyezésére.  

 

VII. A civil szervezetek és közösségek támogatása 

 

Az Önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalnia a civil szervezetek támogatásában. Elsősorban 

a helyi civil szervezetek számára kell nyújtani mindazon támogatásokat, amelyekkel saját 

működésüket, illetve a szentgotthárdi polgárok számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A 

nem helyi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált 

programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Szentgotthárdon, illetve teljes egészében a város területén 

valósítják meg azt.  

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető 

leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és közösségek támogatására, többféle támogatási 

formát alkalmaz. 
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a) Pénzbeli támogatás 

Minden hivatalosan bejegyzett, Szentgotthárd város közigazgatási területén működő civil 

szervezetnek joga van pályázni a város által fenntartott és biztosított Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapból (továbbiakban Alap). Éves szinten három lehetőség van a 

pályázatok benyújtására és a szabályozás értelmében az adott pályázati időszakban, csak az abban 

az időszakban megvalósuló programokra van lehetőség pályázni.  A pályázati felhívást és a 

szabályzatot a Képviselő-testület minden év márciusában fogadja el, amelyről az Önkormányzat 

minden esetben tájékoztatja a civil szervezeteket.  

 

b) Természetbeni támogatás 

 

A Civil Fórum és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat 

közösségi térként illetve irodaként biztosítja a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. szám alatt, az 

Önkormányzat épületében található civil irodát, továbbá a civilek használhatják a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel történő egyeztetés szerint a Színház épületét (Széll K. tér 7.), valamint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetve a Refektórium helyiségét (Széll K. tér 

11.) térítés mentesen. 

 

c) Egyéb szakmai támogatás, segítségnyújtás 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum a 2005. december 21-én megkötött együttműködési 

megállapodásának hatályban tartása mellett éves szinten közös cselekvési programtervet fogad el, 

amelyben az egymás közötti együttműködést szabályozzák bizonyos területeken. 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum képviselői háromhavonta megbeszéléseket tartanak, ahol az 

elfogadott cselekvési programterv pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat 

átbeszélik, valamint azokra a megoldási lehetőségeket közösen dolgozzák ki. Az Önkormányzat 

részéről a fő kapcsolattartó funkcióját a civil referens látja el. 

A civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal a Civil Iroda céljára kialakított helyiséget ingyenes használatra biztosítja, annak működési 

költségeit nem számítja fel. Valamint 1 db laptopot visszavonásig biztosít a Civil Fórum részére. A 

Civil Fórum és tagszervezetei pályázatait térítésmentesen kinyomtattathatják, fénymásolhatják a 

pályázathoz szükséges mennyiségben.  

 Igény esetén a Hivatal pályázatírói segítséget nyújtanak, tanácsot adnak a pályázatot 

benyújtani kívánó civil szervezetek részére. közfoglalkoztatás keretében  

 jogi lehetőség, illetve igény esetén – közfoglalkoztatott személy biztosítása civil 

szervezetek részére 

 

d) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzat bizonyos feladatok ellátását az éves cselekvési terv keretein belül a 

Szentgotthárdon működő civil szervezetekkel végezteti el külön megállapodás alapján, ezzel is 
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biztosítva azokat arról, hogy az Önkormányzat számára kiemelkedő fontossággal bír a civilek 

társadalmi szerepvállalásának elősegítése. Ezen feladatok ellátásáért az Önkormányzat anyagi 

támogatást biztosít. 

Ilyen feladatok: 

 városrészeken közterületek és egyéb területek kaszálása és gondozása 

 a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása 

 Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 

 a városrészi klubok fenntartása 

 Rába és Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése, bekapcsolódás a zöld területek 

gondozásába, Liget és várkert rendben tartása 

 tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil szervezetek részvételével 

 tavaszi faluszépítés virágültetéssel  

 Civil Nap és a „város májusfájának” felállításának megszervezése a Civil Fórum elnöksége 

által 

 Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megszervezése, a Civil Fórum elnöksége által 

 Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon 

 bekapcsolódás az adott évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok, 

Szerelmesek Fesztiválja, stb.) 

 nyári napközis jellegű táborok szervezése a tagszervezetek által 

 egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok az egészséges életmód 

népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok 

szervezése 

VIII. A Civil koncepció hatálya 

a) Személyi hatálya 

A koncepció hatálya kiterjed az elsősorban a Szentgotthárdon működő civil szervezetekre, így a 

helyi egyesületekre, alapítványokra, szövetségekre és nem jogi személyiségű civil társaságokra, 

amelyek társadalomfejlesztő tevékenységüket Szentgotthárdon fejtik ki.  

b) Tárgyi hatálya 

Az együttműködésben foglaltak hatálya kiterjed Szentgotthárd város Képviselő-testületének 

döntéshozatalára, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére és azon civil 

szervezetekre, melyek az Önkormányzattal együttműködésre lépnek. 

c) Időbeli hatálya 

A koncepció időbeli hatálya lényegi változás vagy a jogszabályi környezet változása miatt 

indokolttá váló felülvizsgálatáig terjed ki, de maximum 5 évig. Az 5. év letelte után a 

felülvizsgálata kötelező. 
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IX. A civil szervezetek tevékenységeinek önkormányzati elismerése 

Szentgotthárd város Önkormányzata elismeri, hogy a civil szervezetek és azok működése fontos és 

stabil gerincét képzik a város életének, annak társadalmi folyamataira pedig építő jellegű hatással 

bírnak. Fontosnak tartja továbbá, hogy az együttműködés és a közösen végzett munka hosszú távú 

és megállapodásokon alapuló legyen. A civil szektort alapvető jelentőségűnek tartja a helyi 

közösségi élet fejlődésének szempontjából, a város lehetőségeihez mérten éppen ezért támogatja a 

szerveződéseket anyagilag és szakmailag egyaránt. 

A civil szervezetek pályázat útján évente megválasztják a „Az Év Civil Szervezet”-ét, mely díjhoz az 

önkormányzat biztosítja a pénzügyi támogatást. 

A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme a civil szféra erőssége. 

X. Lehetséges fejlesztési irányok 

A civil koncepció a jól működő kapcsolat tovább erősítése érdekében következő fejlesztési 

irányokat tűzi ki céljául: 

 Az Önkormányzat, gazdasági lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánja a 

Szentgotthárdon működő civil és nonprofit szervezetek hiánypótló munkáját – ehhez 

további utakat és megoldásokat  kell keresni.  

 A Szentgotthárdon tevékenykedő civil és nonprofit szervezetek működési feltételeit tovább 

kell javítani és fejleszteni .  

 Az Önkormányzat továbbra is segítséget nyújt a civil szervezeteknek, hogy 

tapasztalatcsere céljából kapcsolatot tartsanak más hazai települések, határon túli és a 

testvérvárosok hasonló profilú szervezeteivel.  A kapcsolat felvételéhez az önkormányzat 

szervezési segítséget ad. 

 Közös rendezvények szervezése Civil Fórumok és Civil Konferenciák megvalósítása az 

Önkormányzat, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a városban tevékenykedő civil szervezetek 

részvételével. 

 Létrehozza a civil szervezetek adatbázisát „Civil Címtár”, melyet elhelyez Szentgotthárd 

város honlapján. 

 Fejleszteni kell a szervezetek és az Önkormányzat közötti információáramlást, valamint 

lehetőség szerint a civil szervezeteket bevonja a döntés-előkészítő munkába. 

 Az Önkormányzat továbbra is támogatja Szentgotthárdi Civil Fórum működését, aki 

lehetősége szerint szolgáltat helyi civil szervezeteknek és ellátja az érdekképviseletüket. 

 A szervezetek közérdekű programjainak közzététele az Önkormányzat honlapján erre a 

célra kialakított felületen, a minél szélesebb körű nyilvánosság érdekében, rendszeres 

megjelenés biztosítása a városi újságban, rendezvényeken. 

 Az Önkormányzat a továbbiakban nyitott arra, hogy közfeladatot civil szervezet lásson el.  

 Civil Ház Program megvalósulása, ennek érdekében a pályázatok folyamatos figyelemmel 

kísérése.  
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A koncepció megalkotása és az abban leírtak megvalósulása az Önkormányzat és civil szervezetek 

elemi érdeke, hisz a célját ez által érheti el: egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri 

viszony a lakosság szolgálatában. 

 

 


