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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-5/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.július 28-án  

13:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kovács Márta Mária, 

 Bartakovics Andrea, 

 Vörös Gábor, 

 Dr. Haragh László, 

 Dömötör Tamás képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Dr. Sütő Ferenc,  

 Orbán Viktor képviselők, 

 Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

 

Meghívott vendég:   Marosi Z. Tamás, Private Moon Studios Bt. 

 Lőrincz Lajos, Őrség Box Club Sportegyesület 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli nyílt 

Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést 

megnyitja.  

A Képviselő-testület határozatképes 7 fővel. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „World Fighters Games 

2021. Szentgotthárd - támogatása” - című előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület 7 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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20/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 

napirendek közé a „World Fighters Games 2021. Szentgotthárd - támogatása” című 

előterjesztést.  

 

 

NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Kérelem az „Interaktív IDŐutazó Múzeum - IDŐM Szentgotthárdon” című projekt kapcsán 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

2./ Napirendi pont: 

BMX freestyle pálya - többletköltség 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

3./ Napirendi pont: 

World Fighters Games 2021. Szentgotthárd – támogatás 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Kérelem az „Interaktív IDŐutazó Múzeum - IDŐM Szentgotthárdon” című projekt kapcsán 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

  

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta. A következő döntést hozta: 

összesen nettó 10.000.000,- Ft-ot biztosít a projekt megvalósulása során kialakult jelentős 

költségnövekményekre , mely összegből a 2021. évi költségvetésből nettó 8.000.000,-Ft-ot, a 

2022. évi költségvetés terhére 2.000.000, Ft-ot kell kifizetni, ezen túlmenően további forrást 

nem tud biztosítani.  Az interaktív programfejlesztést legkésőbb 2021. szeptember 12. napig 

meg kell valósítani. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

A Képviselő-testület 7 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

21/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Interaktív IDŐutazó 

Múzeum–IDŐM Szentgotthárdon” című projekt interaktív attrakció kialakításával kapcsolatos 

kérelmet megismerte, azzal kapcsolatban a következő döntést hozza: 

összesen nettó 10.000.000,- Ft-ot biztosít a projekt megvalósulása során kialakult jelentős 

költségnövekményekre és kiegészítő többletfeladatokra tekintettel, mely összegből a 2021. évi 

költségvetésből nettó 8.000.000,-Ft-ot, a 2022. évi költségvetés terhére 2.000.000, Ft-ot kell 

kifizetni. A Képviselő – testület ezen túlmenően további forrást nem tud biztosítani.  Az 

interaktív program fejlesztést legkésőbb 2021. szeptember 12. napig meg kell valósítani.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

BMX freestyle pálya - többletköltség 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: a park kialakításának költségei jelentősen megemelkedtek az elmúlt 

hónapokban, eredetileg egy nagyobb felületet szerettünk volna kialakítani, a kivitelezés 

költsége még így is emelkedett az év eleji árajánlathoz képest. BMX Freestyle pálya 

kialakításához, további legfeljebb 1.822.857, - Ft-ot biztosítunk a költségvetési tartalék 

terhére. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 7 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

22/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aktív Magyarország Program 

keretében meghirdetett Országos Bringapark Program BMX Freestyle pálya kialakítása című 

projekt keretében a park kialakításához – a V/18/2021. számú határozatban foglalt önrészen 

túl - további legfeljebb 1.822.857, - Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

3./ Napirendi pont: 

World Fighters Games 2021. Szentgotthárd – támogatás 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság hosszasan mérlegelte a lehetőségeket, 

Szentgotthárdnak hatalmas dolog lehetne a világkupa megrendezése. Nem látjuk, hogy 

októberben milyen helyzet lesz a világjárvány miatt, a másik aggályunk az idő rövidsége és, 

hogy nem látjuk azt a stábot, aki le tudná bonyolítani a kupa megrendezését. A bizottság úgy 

döntött, hogy a város nem tudja most a kockázatot vállalni. Egyik fő közvetítőnk Lőrincz 

Lajos kértem, hogy itt lehessen és szólhasson.  

 

Lőrincz Lajos: A verseny licence előre be lett fizetve, így mindenképpen Magyarországon 

lesz megrendezve, ha nem Szentgotthárdon, akkor Budapesten.  

 

Huszár Gábor: Továbbra is a kardinális kérdés, hogy ki az stáb, aki ezért felelősséget vállal 

és megszervezi? A tárgyalásunk során erre többször kitérő választ kaptunk.  

 

Lőrincz Lajos: Mi társszervezők lennénk, nem tudok erre válaszolni.  

 

Bartakovics Andrea: Egy ilyen szervezés úgy kezdődik, hogy le van téve a forgatókönyv, 

pontosan meg van határozva ki mit fog csinálni. Aztán lehet pénz kérni, de itt mi semmi ilyet 

nem láttunk.  

 

Kovács Márta Mária: Részletes programot akkor lehet összeállítani, ha tudjuk hol lesz a 

verseny.  
 

Dömötör Tamás: Jelen esetben a pandémia miatt nem tudták előbb elkezdeni a szervezést.  

Afelől ne legyen kétségünk, hogy ez milyen hírnevet, ismertséget hoz Szentgotthárdnak, 

komoly, nagy verseny lenne. Óriási lehetőséget fogunk elszalasztani.  
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Dr. Haragh László: Az én nagy problémám az idő rövidsége. Fel lett mérve a szabad 

szálláshelyek száma arra az időre? 
 

Labritz Béla: Mindenképpen meg kell nevezni a szervező bizottság tagjait, akik teljes 

felelősséggel megszervezik a versenyt.  

 

Huszár Gábor: Elő kell teremteni az öltöző bútorzat árát, pillanatnyilag kettő öltöző lesz 

felszerelve a rendelkezésre álló összegből, a Tornacsarnok felszerelése a jövő évi TAO 

terhére menne. Ha most ezt az eseményt bevállaljuk, akkor nekünk a Tornacsarnokot teljesen 

fel kell szerelni, üresek az öltözők.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Nem a miénk a csarnok, amíg odáig eljutunk, hogy a mi tulajdonunkba 

kerül az több hónap.  

 

Huszár Gábor: Nincs büfé bútorzat, fogadóhely, erra a költségvetésünk nem adott 

lehetőséget.  

 

Kovács Márta Mária: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ez az információ nem hangzott el, mi 

csak az aggályainkat fejeztük ki és ezért nem támogattuk a megvalósítást. A legfőbb indok, 

hogy jelenleg nincs hely a megrendezésre, mivel nem tudjuk a csarnokot berendezni két 

hónap alatt, akkor sem ha rendelkezésre állna rá az összeg.  

 

Dömötör Tamás: Ha jövőben is szeretnénk ilyen lehetőséget kapni Szentgotthárdon, akkor 

olyan kommunikációt kell folytatni Horváth Ferenc FSH kick és Thai-Box SE Zalaegerszeg 

elnökével.  
 

Huszár Gábor: Jelenleg forrást nem tudunk biztosítani, egy későbbi időpontban szívesen 

vállalja Szentgotthárd a verseny megrendezését. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 6 igen , 0 tartózkodás , 1 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

23/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fightingsport Hungary Kick és 

Thai-Box Sportegyesület kérelmét megismerte és a World Fighters Games vegyes küzdősport 

verseny 2021. október 7-10 közötti szentgotthárdi megrendezésével kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 

a verseny Szentgotthárdon történő megrendezésével egyetért, azonban a szervezéséhez 

pénzbeli támogatást a költségvetés jelenlegi helyzetében nem tud biztosítani. Egy hasonló 

verseny Szentgotthárdon történő megrendezését egy későbbi időpontban esetlegesen 

szívesen vállalja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 13:55 órakor 

bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  


