
 

 

Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-18/2020.sz. 

 

V/18/2020. 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 

 

1. a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2019. évi tevékenységéről, 

Szentgotthárd város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését 

elfogadja, megköszöni eddig végzett munkájukat. 

 

2. a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 

és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi, megköszöni eddig végzett 

munkájukat. 

 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

Szentgotthárd, 2020. április 24. 

 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. április 24-i  

polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

     Polgármestere 

 

Szt/3022-19/2020.sz. 

 

V/19/2020. 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 megismerte és elfogadja a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló 

értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és munkájáról beszámoló 

valamennyi intézmény és szervezet munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
 

 

Szentgotthárd, 2020. április 24. 

 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-20/2020.sz. 

 

V/20/2020. 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 Molnár Piroska, a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30. 

§ (1) d, pontja alapján 2021. február 28. napi hatállyal felmentéssel megszünteti.  A 

felmentési időn belül 2020. október 29. napjától 2021. február 28. napjáig Molnár Piroskát a 

munkavégzés alóli mentesíti. Molnár Piroska a jogviszony megszűnése napján nyugdíjasnak 

minősül, ezért végkielégítés nem illeti meg. Molnár Piroska részére a 2020. évi, 2020. június 

30. napjáig időarányosan járó szabadságát Molnár Piroskával előzetesen egyeztetve 2020. 

június 30. napjáig kiadja. 

Molnár Piroska igazgatót a 25 éves könyvtárigazgatói pályafutása alatt végzett kiemelkedő 

szakmai munkája elismeréseként bruttó 1.725.000- Ft egyszeri jutalomban részesíti. 

Szentgotthárd Város polgármestere Molnár Piroska részére a 150/1992. (VI.20.) 

Kormányrendelet 8.§(1) bekezdése alapján 2020. július 1. napjától „címzetes igazgatói” 

címet adományoz. Molnár Piroska a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig a címzetes igazgatói 

cím használatára, valamint a 150/1992. (VI.20.) Kormányrendelet 20.§ (1) bekezdése 

alapján a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-ának megfelelő pótlékra jogosult. A kifizetések 

fedezete az intézmény 2020. évi költségvetésében tervezett és biztosított.  

 

Határidő: 2020. június 30.          

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző   

 

 

Szentgotthárd, 2020. április 24. 

 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 
 

 

 


