
Szentgotthárd Város 

   Polgármestere 

 

Szt/3022-14/2020.sz. 

 

 

 

V/14/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet következtében 

fennálló veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd Város Polgármestereként 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának társadalmi, gazdasági programját 2020-2024. 

elfogadom. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. április 15. 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. április 15-i  

polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-15/2020.sz. 

 

 

 

V/15/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 Széll Kálmán Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

ösztöndíjasai közül az alábbi ösztöndíjasok átdolgozott pályamunkáit jóváhagyja, egyben 

támogatja részükre az ösztöndíj második részletének folyósítását: 

1. Kóczán Zsófia 

2. Kovács Eszter Zsuzsanna 

3. Papfalvi Bertalan 

 

Határidő: pályázók értesítése és ösztöndíj utalása: azonnal 

Felelős: dr. Gábor László, Önk. és Térs. Erőforrások v. az értesítésért 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető az utalásért 

 

 

Szentgotthárd, 2020. április 15. 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-16/2020.sz. 

V/16/2020. számú Határozat: 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 2020. 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 

mellékletben meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

A fenntartó 1.786,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, 

hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat 

és kedvezményeket alkalmazzák 2020. május 01. időponttól,  

- 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 pénzügyi vezető 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 3/2020. számú képviselő-testületi 

határozat bölcsődei térítési díjra vonatkozó 2.) pontját visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2020. április 15. 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-17/2020.sz. 

 

V/17/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 RA-HU-Mi 2012 Kft. (9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 21.), mint eladó részére a szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú 

ingatlanokban (felépítményekben) lévő 246/317 - 246/317 tulajdoni részarányokra valamint 

az 1377/5/A hrsz-ú ingatlanra benyújtott 2020.04.06-án kelt Ingatlan Adásvételi Szerződés 

Módosításában szereplő módosított fizetési feltételek ismeretében sem kíván az elővásárlási 

jogával élni.  

Határidő: A határozat közlésére azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. április 15. 

 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 


