
 

 

Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-45/2020. sz. 

 

 

 

V/45/2020. 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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési 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 Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 17.  

 

Huszár Gábor 

polgármester 
 

2020. június 17-i  

polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-46/2020. sz. 

 

 

V/46/2020. 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 előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, tekintettel a jelentősen lecsökkent 

kölcsönzésszámra, hozzájárul a jakabházi fiókkönyvtár megszűntetéséhez, illetve a 

dokumentumállomány és berendezések átszállításához a központi könyvtárba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

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 Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 17.  

 

Huszár Gábor 

polgármester 
 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-47/2020. sz. 

 

 

V/47/2020. 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 egyetért azzal, hogy az alábbi személyek a 

Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe bekerüljenek, tekintettel arra, hogy 

tevékenységük Szentgotthárd település számára meghatározó jelentőségű: 

 

Boldog Brenner János 

 Desits Gyula 

 Mathiász Artúr 

 Pável Ágoston 

 dr. Székely Ernő 

 Vakarcs Kálmán 

 

Határidő: azonnal, Aranykönyvbe iktatásra 2020. évben 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2020. június 17.  

 

Huszár Gábor 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-48/2020. sz. 

 

 

V/48/2020. 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 egyetért azzal, hogy a Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság részére az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint javasoljuk felvételre a 

Nemzeti Sírkert adatbázisába a Szentgotthárd Városban található síremlékek közül a 

következőket: a Hét ciszter szerzetes közös sírját, Hambek Alajos, Szüts Iván, Gubicza Ákos 

és Lóskay Békény sírhelyét. Egyebekben pedig a Nemzeti Sírkert adatbázisban jelenleg 

szereplő téves megjelölések javítását kérvényezi Szentgotthárd Város Önkormányzata. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző     

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 17.  

 

Huszár Gábor 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-49/2020. sz. 

 

 

V/49/2020. 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 elrendeli a hatályos rendezési terv Domiter 

Evelin Lili szentgotthárdi lakos kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor 

városi főépítész állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a hatályos rendezési terv módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem 

biztosít.  

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2020. június 17.  

 

Huszár Gábor 

polgármester 
 

 

 

 


