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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. FEBRUÁR 25-i  

HATÁROZATA: 

 

 

V/23/2021.  Szentgotthárd Város Önkormányzat 2021.évi költségvetésének tervezete.

            2. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

 

V/23/2021. számú Határozat 

 

1/ 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 Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők 

és fizikai alkalmazott, valamint a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál 

foglalkoztatott főállású  polgármester 

2021. évi  cafeteria juttatásának mértékét 

 bruttó 200.000- Ft / fő /év összegben 

határozza meg.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

    

2/ 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 Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

engedélyezett létszáma tekintetében   

• egyetért a gépjármű - 

adóigazgatási  feladatok 

átszervezése miatt 1 fő álláshely 

megszüntetésével 2021. 01.31. 

napjával  

• 1 fő költségvetési ügyintéző 

álláshely megszüntetésével  2021. 

március 15. napjával 

A hivatal engedélyezett teljes munkaidős 

álláshelyeinek száma: 

2021.02.01. napjától:  43  

2021.03.15. napjától:  42  

Határidő: 2021.02.01, 2021.03.15. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3/ 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 államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ (3) 

-ban meghatározott kötelezettségére 

tekintettel az Önkormányzat saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegeit a 

költségvetési tábla 8. melléklete 

(Adósságot keletkeztető 

ügyletek/határozathoz) szerint határozza 

meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 


