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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. ÁPRILIS 15-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/54/2021. SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.  2. 

 

V/55/2021. Sporttámogatás – a Szentgotthárdi KK támogatása.    2. 

 

V/56/2021. 2020. évi Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása.    3. 

 

V/57/2021. Felügyeleti ellenőrzés elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 3. 

 

V/58/2021. 2021. évi városrészi keret felosztásának szabályzata.   3. 

 

V/59/2021. Támogatási kérelem környezetbarát tasakok készítéséhez.   3. 

 

V/60/2021. Magyarlak község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának 

és szabályozási tervének módosítása.     4. 

 

V/61/2021. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös 

költség, felújítási hozzájárulás-, valamint víz- és csatornadíj hátralékáról. 

          4 

 

V/62/2021. Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz. alatti lakás bérbe adása.  4. 

 

V/63/2021. Megbízás a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

magasabb vezetői (igazgató) beosztásának ellátásár.   5. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

V/54/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere 2021. 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 – az Előterjesztés 

2. számú mellékletében meghatározott 

térítési díjak kerüljenek rendeletbe 

foglalásra. 

 

A fenntartó 2.230,- Ft/nap/gyermek 

szolgáltatási önköltséget határozzon meg 

azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú 

mellékletben foglaltak szerinti 

intézményi térítési díjat és 

kedvezményeket alkalmazzák 

2021. május 01. időponttól,  

- 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 

 

 

V/55/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere úgy dönt, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére 

1.325.203, - Ft támogatást biztosít a 2021. 

évre tervezett sporttámogatások terhére. 

A támogatás kizárólag a 2014/2015. évi 

valamint a 2015/2016. évi támogatási 

időszakban keletkezett, és a 

sportpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium felé fennálló 

tartozások kiegyenlítéséhez használható 

fel. A támogatáshoz támogatási szerződés 

megkötése szükséges. 

Tekintettel arra, hogy ez a támogatási 

összeg csak áttételesen segíti Szentgotthárd  

versenysportját, ezért annak érdekében, 

hogy a tervezett sporttámogatási 

keretösszeg teljes egészében közvetlenül 

segíthesse Szentgotthárd 2021. évi 

versenysportját a most meghatározott 

összeg mértékéig a költségvetési 

lehetőségek függvényében a 2021. év 

folyamán a sporttámogatási keretet egyéb 

költségvetési forrásból ki kell egészíteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

      Dr. Dobos Adrienn pályázati 

ügyintéző 

 

 

V/56/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint jóváhagyja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. 

évi Éves Ellenőrzési Jelentését. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

– jegyző 

  

 

V/57/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti  a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Központ intézménynél 

lefolytatott „Felügyeleti ellenőrzés” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

– jegyző 

 

 

V/58/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere elfogadja a 2021. évi 

városrészi keret felosztásának szabályzatát 

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, 

valamint a támogatásigénylő lapot a 2. sz. 

melléklet szerint.  

Egyúttal felkéri a városrészi 

önkormányzatok vezetőit, hogy előzetesen 

egyeztessenek a városrészükön 

tevékenykedő civil szervezetekkel is az 

éves keret felhasználásával kapcsolatban.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

V/59/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az 
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előterjesztésben meghatározottak szerint 

125.000,- Ft összeggel támogassa a 

Muraba ETT kezdeményezését 

bevásárláshoz használatos, könnyű 

(függöny) anyagból előállított és 

ingyenesen a szentgotthárdiak 

rendelkezésére bocsátandó bevásárló 

tasakok készítéséhez  a 2021. évi 

költségvetés város- és 

községgazdálkodásának terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

V/60/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere a Magyarlak Község  

településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének a 

Modulor  Tervező és Mérnöki 

Szaktanácsadó Kft. által 2021. 

márciusában készített dokumentációja 

szerinti módosítása kapcsán kifogást nem 

emel,  a véleményezési eljárás  további 

szakaszaiban nem kíván részt venni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

V/61/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere megismerte és 

elfogadja  az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös 

költség- , felújítási hozzájárulás 

hátralékáról szóló Beszámolót. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

 

V/62/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere a 9970 Szentgotthárd, 

Árpád u. 9/B. IV/13. sz. alatti, 

1062/1/A/27 hrsz-ú,  51 m2 alapterületű, 

2 szobás összkomfortos 

lakásra Varga József, 9970 

Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 7. sz. 

alatti lakossal történő, határozott idejű (5 

év) bérleti szerződés megkötéséhez járul 

hozzá, mint olyan személlyel, aki érvényes 

pályázatot nyújtott be.  

A lakás piaci alapon kerül bérbeadásra, a 

megállapított, s pályázó által vállalt bérleti 

díj: 70.000.-Ft/hó.  

A bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg vállalni kell a Szentgotthárd 
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város polgármestere V/50/2021. sz. 

határozat 2. pontjában elfogadott pályázati 

kiírás szerinti 3 havi bérleti díjnak 

megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is 

a bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes 

rezsiköltség a bérlőt terheli. A bérleti 

szerződés, a megkötést követő 6 hónapon 

belül – a bérlő kezdeményezésére – még 

közös megegyezéssel sem szüntethető 

meg. 

A bérleti szerződésre a 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet előírásait kell 

alkalmazni.   

Bérleti szerződés megkötése az SZET 

Szentgotthárdi KFt. közlése szerint.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos, SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 

V/63/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel 

Szentgotthárd város polgármestere az  

előterjesztéshez csatolt 1. számú 

melléklet szerinti nevelőtestületi 

egyetértés birtokában javasolja  

Szentgotthárd és térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy  

nyilvános pályázat meghirdetése nélkül a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde igazgató 

beosztásának ellátásával  Varjuné Molnár 

Katalin jelenlegi igazgatót 2021.08.01. 

napjától 2026.07.31. napjáig tartó 

időszakra ismételten bízza meg. Egyúttal 

köszönetét fejezi ki az 

intézményvezetőnek az eddigi 

munkájáért. 

 

Határidő:  közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármeter 

               
 

 


