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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/164-2/2022. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-én 
14:15 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Refektórium. 
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 

Dr. Sütő Ferenc, 
 Bartakovics Andrea, 
 Vörös Gábor, 
 Dr. Haragh László, 
 Dömötör Tamás képviselők, 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, 
 Dr. Krajczár Róbert Hatósági és Koordinációs ügyek vezető,  

Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, 
 Kovács Ágnes Pénzügyi vezető, 
 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 
 
Igazoltan távol van: Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

Orbán Viktor képviselő, 
 

Meghívott vendég:  Dr. Orbán István Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 
Járási Hivatala Hivatalvezető, 
Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. Ügyvezető 
 
 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt Képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.  
A Képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 
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Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé a „Pályázati lehetőség 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022..”, valamint a zárt 
napirendek közé a „Szentgotthárdi Kaszagyár RT. F.a. felszámolása” - című előterjesztést. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
4/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 
napirendek közé a „Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 2022..”, valamint a zárt napirendek közé a „Szentgotthárdi Kaszagyár RT. F.a. 
felszámolása” - című előterjesztést. Zárt ülésen tárgyalja az „Ingatlanvásárlási kérelem 4904 
hrsz..” és a „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra - 
2022. március 15..” - című előterjesztést. 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzat 2022.évi költségvetésének tervezete. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 

 
KÜLÖNFÉLÉK 

 
4./ Napirendi pont: 
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása. 
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Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
5./ Napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
6./ Napirendi pont: 
A SZEOB bővítése a csörötneki minibölcsődei ellátással. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
7./ Napirendi pont: 
Gotthárd-Therm Kft. hitelfelvétel. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
8./ Napirendi pont: 
SZET Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
10./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a szentgotthárdi fürdő épület-energetikai korszerűsítésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
11./ Napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú sportcsarnokok bérleti díjának meghatározása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés: 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
12./ Napirendi pont: 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
13./ Napirendi pont: 
A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
14./ Napirendi pont: 
Képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
15./ Napirendi pont: 
Huszár Gábor polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
16./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
17./ Napirendi pont: 
Orfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének módosítása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
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18./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlási kérelem 0444/2 hrsz. értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Mártírok u. 1. III/14. ingatlan érékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
20./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022.. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
 

EGYEBEK 
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TÁRGYSOROZAT 
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 
 
Január 4-én: a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban 
egyeztettünk. 
 
Január 6-án: Szombathelyen vettem részt a Kaszagyári tárgyaláson, ahol Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző úr és Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző is részt vett. Majd nagyvezetői 
egyeztetést tartottunk. Aztán az orvosokkal tárgyaltunk. 
 
Január 10-én: Metka Lajnšček főkonzul asszonyt fogadtam Hivatalunkban. 
 
Január 11-én: a közétkeztetéssel kapcsolatban egyeztettünk. 
 
Január 12-én: költségvetési megbeszélést, majd rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
 
Január 13-án: Légrády Ritával, a Nonprofit Kft. igazgatójával, a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesülettel és a MURABA-val egyeztettünk. 
 
Január 14-én: Lendván, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által 
szervezett Rába-vidéki és Muravidéki Közös Gazdaságfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 
egyeztetésen vettem részt. Majd az Alpokalja Motelnél egyeztettem a Rába vízitúra 
megállóhely hálózatának fejlesztési lehetőségeiről. A találkozón részt vett az MKKSZ 
részéről Schmidt Gábor elnök úr és Nyikos András, az BJMOKK Nonprofit Kft. elnöke, 
valamint az AÖFK részéről Straub Ágoston. 
 
Január 15-én: a Szent Gotthárd Gimnázium Szalagavató ünnepségén vettem részt. 
 
Január 18-án: pályázati megbeszélést tartottunk. Majd Budapesten a Kaszagyár ügyében 
tárgyaltam. 
 
Január 19-én: a Minisztérium képviselőivel a Brenner János emlékezete program kapcsán 
egyeztettem, ahol részt vett Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 
és Kiss Gábor városi főépítész. 
 
Január 24-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 
 
Január 25-én: Budapesten a Fővárosi Bíróságon vettem részt a Tornacsarnokkal kapcsolatos 
tárgyaláson. 
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Január 26-án: az intézményvezetőkkel egyeztettünk a költségvetéssel kapcsolatban. E napon 
3 fő tett állampolgársági esküt. Majd az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 
Bizottsága ülésezett. 
 
Tavaly ősszel kereste meg Szentgotthárd Város Önkormányzatát Szilágyi Andor rendező és 
Rozsnyay Károly line producer azzal, hogy egy hét részes tévéfilmsorozatot szeretnének 
készíteni Boldog Brenner János életéről „Legyetek szeretettel" címmel. Annak érdekében, 
hogy a munkálatok gördülékenyen haladhassanak, az Önkormányzat és a filmet készítő BBJ 
Film Productions Kft. együttműködési megállapodást kötött egymással a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal Refektóriumában. 
A forgatás február közepén indul és várhatóan május elején ér majd véget, a tévéfilmsorozatot 
még idén bemutatják. Terveink szerint a nagy múltú szentgotthárdi moziban, a Csákányi 
László Filmszínházban is sor kerülhet majd egy díszbemutatóra a televíziós premierrel egy 
időben. 
 
Január 27-én: Légrády Ritával, a Nonprofit Kft. igazgatójával, és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesülettel egyeztettem, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr és Dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető. 
 
polgármester szabadsága: 
2022. január hó: 
  

Ténylegesen igénybe vett szabadság  
2022.12.31-ig kivehető szabadságok 
száma:      

Előző évről áthozott:               24 nap 

Alapszabadság:                       39 nap                               
Összesen:                               63 nap 

Maradvány:                           61 nap                                                
Január 17-19                              3 nap 

Január 28-31                              2 nap 

 

Összesen:                                  5 nap 

Január 28-31.                             2 nap 

 

Összesen:                                  2 nap 

 
Dr. Sütő Ferenc: Január 26-án volt a magyar-szlovén diplomáciai kapcsolatok felvételnek 
30. évfordulója, a két ország között rendkívüli, példaértékű kapcsolat van. Szívesen vettem 
volna Polgármester Úr megkeresésé, ha bevont volna a tárgyalásokba, egyezetésekbe, 
amelyek a Brenner János életét bemutató film kapcsán történtek, illetve szívesen vettem volna 



8 
 

a meghívást a tegnapi sajtótájékoztatóra. Remélem, hogy a forgatási helyszínek között a 
máriaújfalui kápolna is szerepet kap. Hiányoltam a meghívottak között a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesületet is. 
 
Huszár Gábor: A sajtótájékoztatót nem mi hívtuk össze, nem mi szerveztük. Mi meghívott 
vendégek voltunk.  
 
Kovács Márta Mária: Január 22-én volt a magyar kultúra napja, ezen alkalomból a város 
online megemlékezést tartott. A Polgármester köszöntötte a város kultúrával foglalkozó 
szervezetit.  
 
Bartakovics Andrea: A kultúrához kapcsolódva, volt szerencsém rész venni, egy kiállítás 
megnyitón a Lipában a szlovének házában, szlovén nyelven zajlott a rendezvény.  
 
Huszár Gábor: Köszönöm. Van-e más hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazás 
következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
5/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
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 
 
 
2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzat 2022.évi költségvetésének tervezete. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Mindkét bizottság megtárgyalta, mindkét bizottság szinte változtatás nélkül 
elfogadásra javasolja a költségvetésünket. A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság javaslata, 
hogy nevesítve szerepeljenek bizonyos feladtok a költségvetésben. Örülök annak, hogy a 
képviselők kompromisszum készek voltak. Hatalmas munka, amit a Hivatal dolgozói, 
elsősorban Kovács Ágnes Pénzügyi vezető vezetésével végeztek. Kérem Kovács Márta elnök 
asszonyt, hogy véleményezze a költségvetést. 
 
Kovács Márta Mária:  
A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság, Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésére vonatkozóan előírt, törvényi kötelezettségének eleget téve, véleményezési 
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kötelezettségét, az alábbiakban teljesíti és a következők figyelembevételével ajánlja 
elfogadásra. 
 
2022. évi költségvetés az előző évben teljesült adatokra, a már meghozott Képviselő-testületi 
döntésekre és rendelkezésre álló pályázati forrásokra támaszkodva került összeállításra. 
Legfontosabb feladatnak az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének 
megtartása, a megkezdett beruházások folytatása, befejezése, fizetési kötelezettségek 
teljesítése, természetesen a likviditás biztosítása mellett. A költségvetés tervezési folyamata 
2021. novemberében elkezdődött, ekkor intézményeink számba vették működésüket biztosító 
kiadásokat és az ellátáshoz szükséges forrás igényt. A SZET Kft költségnövekedésre 
hivatkozással benyújtotta feladat ellátáshoz finanszírozási igényét. A bevételek tervezése nem 
volt teljes körű, hisz abban az időpontban még a 2022. évi várható központi támogatások 
összege is pontosítást igényelt, továbbá a minimálbér összege sem volt ismert. 
 
Bevételek tervezése: A költségvetés tervezése során a bevételek teljes körűen számbavételre 
kerültek, így a város költségvetésében 4 254 000 000,- Ft bevételi főösszeg áll rendelkezésre a 
kiadások finanszírozására. 
 
Főbb bevételek: bérleti díjak, szolgáltatási bevételek 627 590 556,-Ft , helyi adó bevételek 1 
415 000 000,-Ft, ebből legjelentősebb iparűzési adó 1 200 000 000,-Ft, működési 
támogatások feladat ellátásra 791 695 444,-Ft, egyéb működési bevétel (Tb alap) 271 
200 000,-Ft, ingatlan értékesítés (telek) 50 000 000,-Ft-tal, felhalmozási célú önkormányzati 
támogatásjellegű intézményi bevételek 68 120 000,-Ft és felhalmozási célú támogatások 418 
800 000 forint. Az előző évi 361 594 000,- Ft összegű pénzmaradvány és a 250 000 000 ,-Ft, 
lekötött pénzeszköz bevételi forrásokat növeli. 
Bevétel összetételében legjelentősebb tétel a helyi adó bevétel, melynek tervezése során az 
óvatosság elve érvényesült a világjárvány okozta nehézségekre tekintettel. A kormányzati 
intézkedések érvényesek ez évben is, mely szerint a kisvállalkozások 1 % iparűzési adót 
fizetésére kötelezettek. Az adó kiesés támogatásként megtérítésre kerül június hónapban, 
mely tartalékként jelenik meg az év során, éppúgy mint egyes ágazati támogatások. A kettő 
összege várhatóan 110-120 millió Ft lehet, mely évközi módosítással kerül a költségvetésbe. 
A tervezet szerint működésre rendelkezésre álló bevétel 17 %-kal magasabb az előző évinél, 
felhalmozási bevételek összege 56 %-kal magasabb az előző évinél, hisz rendelkezésre áll 
jelentős pályázati támogatás a fejlesztési munkákra.  
Törvényi előírások szerint a város adóerőssége miatt (1 főre jutó adóbevétel nagysága) 322 
millió Ft elvonásra kerül bevételeinkből szolidaritási hozzájárulás címén, mely a működési 
támogatásokból kerül visszatartásra. 
 
Kiadások: Szentgotthárd Város Önkormányzata az idei költségvetésében az intézmények 
működtetéséhez szükséges forrást biztosítja. Biztosítja város egészségügyi szakellátását, az 
óvodai és bölcsődei ellátását, gondozási hálózatot, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
működtetését. Az Önkormányzat fejezet kiadásai közt szerepel a város működtetési, 
fenntartási, karbantartási, gondozási, takarítási védelmi és biztonsági, étkeztetési, 
közművelődési, sporttevékenység. 
A működési kiadásokra 11 %-kal magasabb összeg került tervezésre az előző évhez képest, 
intézményenként változó mértékben és többnyire a bérek emelkedéséből adódóan. A 
működési kiadásokból, intézményi működési kiadások összege 1 514 millió Ft, 
önkormányzati feladat ellátás 1185 millió Ft, tartalék 34 millió Ft, kölcsön nyújtása 15 millió 
Ft. A felhalmozási kiadások 63 %-kal magasabbak az előző évinél. Ennek oka, hogy jelentős 
a beruházásokra, fejlesztésekre tervezett kiadás, a megnyert pályázatok ez évi megvalósítása 
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miatt. Összege 1 131 millió Ft, továbbá önkormányzati felújításokra tervezett összeg további 
178 millió Ft, cégalapítás 25 millió Ft. 
 
Tervezett legnagyobb beruházások és felújítások: 
• Kaszagyár       286 100 000,- Ft, 
• SZEOB Tótágas Bölcsőde férőhely bővítés  191 135 061,- Ft,  
• Csapadék víz elvezetés     291 487 115,- Ft,  
• Külterületi utak felújítása     122 688 680,- Ft,  
• Vis major útépítés      75 767 538,- Ft,  
• útépítés, útfelújítás      50 500 000,- Ft,  
• zárt kerti ingatlanok –útépítés, kútfúrás   24 945 340,- Ft,  
• Színház felújítás      25 000 000,- Ft  
• Játszóterek felújítására (Óvoda játszótere)   15 000 000,- Ft,  
• Zsidai kultúrház felújítása     15 000 000,- Ft,  
• kethelyi ravatalozó I. ütem     8 000 000,- Ft,  
• további intézményi beruházások,  

o tervezési keret, lakás felújítás,  
o pályázati önrész, cégalapítás, közvilágítás, könyvkiadás,  
o helyi értéktár, stb.     228 555 516,- Ft. 

 
Tervezésre került, a második félévtől esedékes Gotthárd-Therm Kft hiteltartozásához 
kapcsolódó kezességvállalásunk 155 000 000,- Ft összegben. 2018. évben a kötvény 
kiváltásra került forint alapú hitellel, mely által az árfolyam változás kockázata megszűnt. 
Kezességvállalási kötelezettségünk a válság miatti moratórium következtében kitolódott 2030. 
évig. 
 
Az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában szervezeti változás nem történt. 
 
A kötelező feladatok ellátása mellett, jelentős az önként vállalt feladatok ellátása, ezzel is 
hozzájárulva a város lakosságának minél sokrétűbb, színvonalasabb szolgáltatáshoz való 
jutásához. A költségvetésben önként vállalt feladatok a működési kiadások 19 %-át, 514 
millió Ft, a felhalmozási kiadások 13 %-át, 195 millió Ft tesznek ki. Összességében az önként 
vállalt feladatok a költségvetés 17 %-át jelentik. A kötelező feladatok finanszírozása 83 %-ot 
tesz ki a város költségvetésében. 
 
Az önkormányzat 2022. évben is fontos feladatának tartja színvonalas, kulturális programok 
megvalósulását, a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, ezért jelentős 
összeget biztosít kultúrára, sportra és civil szervezetek támogatására, létesítmények 
fenntartására. 
 
Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszegét 4 254 000 
000,- Ft-ban állapítja meg. Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvényben foglaltak alapján érvényesült az a jogszabályi előírást, mely szerint az 
önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető, ennek megfelelően 
költségvetésünk egyensúlya biztosított. 
 
A város vezetése elkötelezett a színvonalas szolgáltatások biztosítása tekintetében, ezért 
teremtett a 2022. évi költségvetésben fedezetet az intézmények működtetésére és 
beruházásokra, felújításokra. 
 



11 
 

A 2022. évi önkormányzati feladatok ellátásának folyamatossága érdekében bizottságunk 
elfogadásra javasolja Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-
tervezetét, mely felelős gazdálkodással képes biztosítani az intézmények zavartalan 
működését. Továbbra is szükség van az intézmények részéről az ésszerű és takarékos 
gazdálkodásra, az önkormányzat részéről a kifizetések kontrolljára. A fegyelmezett 
gazdálkodás garanciát jelent a hitelezőink számára és biztosíték a város fizetőképességének 
megtartásában. 
 
A kialakult megfontolt gazdálkodás, az erős pénzügyi ellenőrzés biztosítja, hogy 2022. év 
sikeres év lesz, költségvetésünk alapul szolgál mindehhez és megalapozza stabil 
működésünket. 
 
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik Szentgotthárd 
Város 2022. évi költségvetésének az előkészítő munkáiban részt vettek, a költségvetés 
elkészítésében közreműködtek, konstruktív együttműködésükkel segítették a tervezési 
folyamatot és szakértelmükkel hozzájárultak, hogy elfogadásra alkalmas költségvetés álljon a 
Képviselő-testület előtt. 
 
Dr. Haragh László: A költségvetés főszámából kiindulva, soha nem volt ilyen nagyságú 
jóléti és személyi juttatási lehetőségünk. Szeretnék köszönetet mondani a költségvetés 
elkészítésében résztvevőknek.  
 
 
Dömötör Tamás: Márciusban 8 millió Ft kerül szétosztásra a versenyport egyesületek között, 
ezen az összegen 10 egyesület osztozik. Ha lehetőség adódik, az év során ezt az összeget 
egészítsük ki.  
 
Huszár Gábor: Nézzük meg az egyesületek, hogy adják be a TAO igényüket, március végére 
látni fogjuk az elfogadott TAO pénzeket. Zárszámadás követően látni fogjuk, mekkora 
összeggel gazdálkodhatunk, akkor vissza lehet hozni az igényt a Testület elé. Én is úgy látom 
ez a támogatási összeg nem lesz elég, ebben egyet értünk.  
 
Vörös Gábor: Szeretném megköszönni Sütő képviselő úr támogatását.  
 
Huszár Gábor: Nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
6/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  hogy az  
önkormányzat 2022. évi költségvetésében  a következőket kell tervezni:  
 
A beruházási kiadások között nevesítve legyenek a következő feladatok: 

• Csapadékvíz elvezetése Farkasfa, Alvég utca 6-10. sz. között – 3.000.000,- Ft 
• Farkasfa városrészen a bel-és külterületi utak mentén a csapadék 

vízelvezető árkok karbantartása – 3.800.000,- Ft 
• Farkasfa Fővég utca kavicsozás – 2.000.000,- Ft 
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A megjelölt költségvetési kiadások az alábbi összegekkel szerepeljenek 
• Babautalvány: 1.200.000 Ft (20.000 Ft / újszülött) 
• tekepálya bábuközpontosító harang és oldalfalgumi cserére 2.5000.000 Ft 
• városi alap 5.000.000 Ft 
• városrészi keret 500.000 Ft / városrész 
• működési tartalék: 34.226.000 Ft  
• pályázati tartalék: 50.000.000 Ft 

 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29./A §-ban meghatározott kötelezettségére tekintettel az 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a következők 
szerint határozza meg a költségvetési rendelet 8. számú mellékletben (Adósságot keletkeztető 
ügyletek/határozathoz):  
 Saját bevétel: helyi adókból származó bevétel: 3.903.000.000 Ft  
 Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) 

bekezdés szerint számított 50%: 1.951.500.000 Ft  
 Fizetési kötelezettség: 870.000.000 Ft  

 
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2022. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot 

keletkeztető ügylethez kérelmet nem nyújt be.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
Huszár Gábor: Figyelem rendeletalkotás, szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi 
költségvetéséről. 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  
 
Kovács Márta Mária: Kiemelném az előterjesztésből, hogy a 2021. évben a térségi 
feladatellátásra 24.058.080,- Ft-tal több normatív állami támogatás érkezett a térségbe, mint 
érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el a 
települések. 
 
Huszár Gábor: Köszönöm, amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
7/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2021. évben folytatott tevékenységről szóló 
tájékoztatót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 

 
KÜLÖNFÉLÉK 

 
4./ Napirendi pont: 
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. A Törvény szerint 
minden települési önkormányzatnak kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatások 
megszervezése. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. 
Figyelem, rendeletalkotás! 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletét, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: 2021. évi ellenőrzési terve alapján az „Önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzés lefolytatásra 
került. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
8/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
 
 
6./ Napirendi pont: 
A SZEOB bővítése a csörötneki minibölcsődei ellátással. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: A csörötneki minibölcsőde működtetésének finanszírozása nem terheli a 
többi tagönkormányzatot. A csörötneki intézmények működtetésével, fenntartásával járó 
költségeket Csörötnek Község Önkormányzata köteles majd biztosítani a Társulás 
költségvetésén belül. Kérdés, hozzászólás? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás 
következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
9/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Csörötnek Község 
Önkormányzatának kezdeményezésére és a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
elvi jóváhagyó döntése alapján – egyetért azzal, hogy a csörötneki minibölcsőde a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként kezdje 
meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól.  
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csörötneki minibölcsőde 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként való 
feltüntetése érdekében 2022. március 01. időponttal jóváhagyja a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az Előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti módosító okirat elfogadásával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor elnök  
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Gotthárd-Therm Kft. hitelfelvétel. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
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Huszár Gábor: A Gotthárd-Therm Kft. működését a koronavírus járvány az elmúlt két évben 
jelentősen befolyásolta. A fürdőnek lehetősége van éven belüli lejáratú hitelkeret felvételére. 
az idei évben is 40 millió Ft értékben kíván felvenni hitelt munkabérre és a kapcsolódó 
járulékokra. A Gotthárd-Therm Kft a hitelfelvevő és az önkormányzat ennek az ügyletnek is 
készfizető kezese kellene, hogy legyen. Ha 2022-es év lehetőséget ad arra, hogy a fürdő az 
előző évhez képes több nyitvatartási napon működjön, elképzelhető, hogy a hitelkeret 
részben, vagy egészben saját forrásból visszafizetésre kerül.  Kérdés, hozzászólás? 
Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
10/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Gotthárd-Therm Kft. által 2022. január 
hóban igényelt 40 millió HUF összegű éven belüli lejáratú munkabérhitel MKB Banktól 
való felvételével egyetért. 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
Kft. 40 millió HUF összegű éven belüli lejáratú munkabérhitel MKB Banktól való 
felvételéhez készfizető kezességet vállal. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 
8./ Napirendi pont: 
SZET Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 
kiegészítés? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
11/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: közlésre azonnal 
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Felelős:  Dr  Dancsecs Zsolt 
 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: Szintén a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 
kiegészítés? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
12/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 
Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: közlésre azonnal  
Felelős: Dr Dancsecs Zsolt 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a szentgotthárdi fürdő épület-energetikai korszerűsítésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: A fejlesztés konkrét tartalmának meghatározását hosszas egyeztetések 
alapozzák meg. Ennek értelmében hőszivattyús rendszer kiépítésére kívánunk pályázatot 
benyújtani. A meglévő kút nincs jó állapotban, lehetőség van a felújítására és tisztítására. A 
pályázati felhívás lehetőséget ad új kút létesítésére is. A most megnyílt pályázati konstrukció 
alkalmas arra, hogy a segítségével egy komplex épület-energetikai fejlesztés valósuljon meg a 
szentgotthárdi fürdőben. Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás 
következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
13/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gotthárd – 
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Therm Kft által üzemeltetett St. Gotthard Spa & Wellness fürdő épület-energetikai 
fejlesztésére nyújtson be pályázatot az előterjesztésben megfogalmazottak szerint.  
 
Határidő: a pályázat benyújtására 2022. május. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Dobos Adrienn projektmenedzser 

   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
  
 
11./ Napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonú sportcsarnokok bérleti díjának meghatározása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Olyan árakat kell megállapítanunk, amivel nem veszteségesen adjuk bérbe a 
csarnoko. Természetesen a szentgotthárdi gyerekek akik rendszeresen veszik igénybe a 
csarnokot, azok a sportegyesületek, akik a TAO igénylésére nem jogosult, illetve azok 
amelyek a TAO igénylésre jogosultak és az új sportcsarnokot a TAO támogatás maximális 
felhasználásávval bérlik ki, azok az egyéb sportcsarnok kibérlés esetén kedvezményben 
részesülnek.  
 
Dr. Haragh László: Multifunkcionális intézménynek szántuk a sportcsarnokot, bizottságunk 
javaslata, hogy az egyéb méltányolható szempontok közé legyen besorolva, hogy az oktatási 
és kulturális intézmények rendezvényei kedvezményben részesüljenek. 
 
Huszár Gábor: Az 1. számú mellékletben az egyéb, méltányolható szempontok közé 
besorolható. Lehetőség van kedvezmény adására.  
 
Dömötör Tamás: Ki dönti el a kedvezmény mértékét? 
 
Huszár Gábor: Az Ügyvezető asszonynak ez ki kell tudnia számolni, amit a Testület elé kell, 
hozni, hogy mennyi lesz a tényleges bekerülési költség. Amennyibe nincs több hozzászólás, 
szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
14/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tornacsarnokok bérleti díjait az 
alábbiak szerint állapítja meg a jövőben megkötendő bérleti szerződések esetén: 

• Szent Gotthárd Általános Iskola tornacsarnoka - 10.000. -Ft + ÁFA/óra 
• Szent Gotthárd Gimnázium tornacsarnoka – 6.600. -Ft + ÁFA/óra 
• Multifunkciós Kézilabdacsarnok - 12.000. -Ft + ÁFA/óra 

A bérleti díjakból kedvezmények az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint adhatók.  
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Határidő: a javaslat közlésére: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
      Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
 
12./ Napirendi pont: 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
15/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester illetményét 2022.01.01. napjától 845.000- Ft /hó összegben, 
költségtérítését ugyanezen naptól illetménye 15%-ában, azaz 126.750- Ft /hó összegben 
állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
 
 
13./ Napirendi pont: 
A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
16/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 292.000,- Ft/hó összegben, 
költségtérítését ugyanezen naptól 43.800,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
14./ Napirendi pont: 
Képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a képviselő-testület, valamint 
bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és 
költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelete szabályozza a képviselők 
tiszteletdíját. A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban 
azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 
feladatai ellátását.  
 
Bartakovics Andrea: Mint korábban, kéthavi képviselői tiszteletdíjam felajánlom nemes 
célra.  
 
Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 
következik. Figyelem, rendeletealkotás! 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletét, a képviselő-testület, valamint bizottságai részére 
megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 
2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Huszár Gábor polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: 2021. évről áthozott szabadság: 24 munkanap, 2022. évi alap- és 
pótszabadság:39 munkanap. Kérem az elfogadását. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 
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17/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 
2022. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. A 2021. évről áthozott 24 nap szabadságát a polgármesternek legkésőbb 2022.03.31. 
napjáig igénybe kell venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Labritz Béla alpolgármester 
 
 
16./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordul 
a Tisztelt Képviselő-testülethez. Törvényi lehetőséggel élve intézményi tanácsot hoznak létre. 
A tanácsába Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről Dr. Gábor László Önkormányzati 
és Térségi Erőforrások vezetőt delegálja. Kérem az elfogadását. Szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
18/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskola intézményi tanácsába Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről Dr. 
Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetőt delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
17./ Napirendi pont: 
Orfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének módosítása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: Orfalu község Önkormányzata, mint szomszédos település tervezett 
településrendezési tervmódosítása megvalósításának Szentgotthárd szempontjából nincs 
akadálya. A véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni. Kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
19/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az orfalui településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. által 2021. decemberében 
készített dokumentáció szerinti módosítása kapcsán kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
18./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlási kérelem 0444/2 hrsz. értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, 
hogy szentgotthárdi 0444/2 hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 területű erdő és rét megnevezésű külterületi 
ingatlant helyben szokásos módon meghirdeti eladásra. Irányár: 1.765.000.-Ft, mely Áfa 
mentes. 
 
Labritz Béla: Nem fogjuk tudni ezen az áron eladni.  
 
Kovács Márta Mária: Van egy vagyonértékelésünk.  
 
Huszár Gábor: A 150 Ft/m2 teljesen reális.  
 
Labritz Béla: Egyéni indítványom, hogy a vételár 1.070.797.-Ft legyen.  
 
Huszár Gábor: Labritz Béla egyéni képviselő indítványát teszem fel szavazásra. Szavazás 
következik. 
 

A Képviselő-testület 1 igen , 0 tartózkodás , 7 nem arányú szavazással elutasította Labrizt 
Béla képviselő egyéni indítványát. 

 
Huszár Gábor: Az ingatlan irányára 1.765.000.-Ft, mely Áfa mentes. Szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 7 igen , 1 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
20/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0444/2 hrsz-ú, 1 ha 1767 m2 
területű erdő és rét megnevezésű külterületi ingatlant a Szentgotthárd Város 
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Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 
bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  
Irányár: 1.765.000.-Ft, mely Áfa mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2022.02.11.  
 A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 
testületi ülés  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Határidő: a közlésre azonnal, értékesítés feltételeinek meghatározása, az értékbecslés 
elkészültét követően 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Mártírok u. 1. III/14. ingatlan érékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja az értékesítést. Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
 

21/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező  Szentgotthárd, Mártírok u. 1. III/14. sz. alatti a szentgotthárdi  1069/3/A/14 
hrsz-on nyilvántartott  44 m2 alapterületű 1,5 szobás, összkomfortos lakást nem értékesíti.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 
 
20./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022.. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: Városi Sporttelep épületének felújítása szükségszerű. Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 7 igen , 0 tartózkodás , 1 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 
 

22/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 2022. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti kiírásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az előterjesztésben 
meghatározottak alapján "A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" 
címmel (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57., hrsz: szentgotthárdi 93/2) az épület 
tetőszerkezetének felújítására, födém- és homlokzati hőszigetelésére és ablakcseréjére az 
alábbiak szerint: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás 12.903.795,- 6.451.897,- 6.451.898,- 
homlokzati 
hőszigetelés   21.437.178,- 10.718.589,- 10.718.589,- 

Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Műszaki ellenőr 
költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 

ÖSSZESEN: 35.140.973,- 17.570.486,- 17.570.487,- 
 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
17.570.487,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 4. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                Kozó-Németh Eszter projektmenedzser 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 

16:00 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:15 órakor folytatódik a nyílt 
ülés. 
 
 

EGYEBEK 
 

Bartakovics Andrea: Tájékoztatást szeretnék adni a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 
Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola majdnem teljes látszámban, a Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola tantestületéből 4 fő vesz részt a 2022. január 31-re a két (PSZ, 
PDSZ) pedagógus szakszervezet által meghirdetett országos figyelmeztető sztrájkon. A szülői 
közösség támogatását élvezzük, így aki teheti gyermekét csak a 3. órára hozza be. A sztrájkot 
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bárki támogathatja aláírásával, egyénileg és szervezetileg is. A tájékoztatást átadom 
Polgármester Úrnak, aki tartós szabadságon van, de az Arany János Általános Iskola 
tantestületének tagja.  

 
 
Huszár Gábor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:30 órakor 
bezárja.  
 
 
 

K. m. f. 

 
 
 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző  


	Határidő: közlésre azonnal

