
 

 

Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-21/2020.sz. 

 

V/21/2020. 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.   Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 

Kft. által 2020.április hóban igényelt 30 millió HUF összegű éven belüli lejáratú 

munkabér- hitel MKB Banktól való felvételéhez hozzájárul. 

2.   Szentgotthárd Város Önkormányzata az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 

Gotthárd-Therm Kft. 30 millió HUF összegű Éven belüli lejáratú munkabérhitel MKB 

Banktól való felvételéhez készfizető kezességet vállal. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. április 30. 

 

 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. április 30-i  

polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-22/2020.sz. 

 

V/22/2020. 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 Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítja. A Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztásának 2020. július 01. napjától 2021. 

június 30. napjáig történő ellátásával Horváth Tiborné, magyarlaki lakost bízza meg. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – iskolai végzettségére, betöltendő munkakörére, illetve 

közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére tekintettel – a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. ( Kjt) vonatkozó rendelkezései szerint, 

magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet 3. sz. melléklete alapján a 

pótlékalap 250 %-ában , bruttó 45.000- Ft / hó összegben  állapítja meg. 

Határidő: A határozat közlésére azonnal 

     A magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítésére: 2020.06.30. 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2020. április 30.   

 

    

                                                                                                                               Huszár Gábor  

                                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-23/2020.sz. 

 

V/23/2020. 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 

Polgármestere a Lakások bérletéről szóló többször módosított 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése alapján hozzájárul Várbíró István 9970 

Szentgotthárd, József A. u. 4. fszt 4. sz.  alatti lakos bérleti szerződésének szociális alapon, 

határozott időre - 5 évre - 2020. május 1-től 2025. április 30-ig történő megkötéséhez.   

A bérleti szerződésre a 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.   

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft. közlése szerint. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre folyamatosan 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

Szentgotthárd, 2020. április 30. 

 

                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                            Polgármester 

 

 

 

 


