
 

Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

 

Szt/3022-29/2020.sz. 

 

 

V/29/2020. 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 „Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 2019.” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja az előterjesztés 

1. sz. melléklete szerint. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. május 21. 

   

 

                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                               Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. május 21-i  
polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

 

Szt/3022-30/2020.sz. 

 

 

V/30/2020. 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 „Az önkormányzat által nyújtott 

támogatások felhasználásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéseket 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerint. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. május 21. 

   

 

                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                               Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

 

Szt/3022-31/2020.sz. 

 

 

V/31/2020. 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 Gál József, a SZET Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója kezdeményezése és a vele 

történő megállapodás alapján a munkavállaló munkabérét 2020.06.01. napjától 2021.01.31. 

napjáig bruttó 600.000- Ft/hó összegben határozza meg.  

 

Határidő: megállapodás megkötésére: 2020.05.31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2020. május 21. 

   

 

                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                               Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

 

Szt/3022-32/2020.sz. 

 

 

V/32/2020. 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 

egyetértek azzal, hogy  

- a Magyarországi Németek Rábafüzesi Hianz Tájházban (Szentgotthárd, Móra F. u. 3 

sz.) kiállított emléktárgyak, ingóságok,  

- továbbá Német Nemzetiségi Rábafüzesi Fiókkönyvtárban (Szentgotthárd, Alkotmány 

u. 49.) lévő dokumentumok, emléktárgyak, ingóságok  

tulajdonjogát a Német Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen átadja Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának, azzal, hogy az átadást követően az átadott ingóságok a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmény részeként annak kezelésébe kerüljenek. 

 

Határidő: átadásra: május 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Paukovits Helmut elnök 

              Molnár Piroska igazgató 
              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 

Szentgotthárd, 2020. május 21. 

   

 

                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                               Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-33/2020.sz. 

 

 

V/33/2020. 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 következők szerint határoz: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatának tekinti a településen az alapvető 

élelmiszerek: a kenyér, a hús, a zöldség- gyümölcs- és tejtermékek helyben való 

előállításának, elérhetőségének megteremtését, segítését. Ehhez az önkormányzat a szükséges 

feltételek megteremtésében segíti a vállalkozót különösen pl. üzlethelyiség, épület, terület, 

raktár, stb. lehetőségeihez mérten kedvezménnyel való biztosításával, esetleg egyéb módon.    

2.) Az 1.) pontban írottakra tekintettel Szentgotthárd Város Önkormányzata a  Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 4. alatti, 1056/2/A/1 hrsz-ú,  76 m2-es üzlethelyiségre az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése –helyiség jellege, rendeltetése- alapján a "BABATI ÉS TÁRSA" Húsfeldolgozó és 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel (9900 Körmend, Sport utca 2.) köt Bérleti szerződést az 

alábbiak szerint: 

Az üzlethelyiségben kimondottan húsbolt üzemeltethető. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a 

szentgotthárdi üzletben folyamatosan biztosítja a húst és hústerméket – különösen nagy 

hangsúllyal rendkívüli, ellátási nehézségekkel is járó körülmények között (pl. természeti 

katasztrófa, fegyveres konfliktusok, járvány, stb. idején) 

Bérleti díj: havi 105.000.-Ft, mely ÁFA mentes. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérlőnek vállalnia kell 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. A számlával igazolt, üzlethelyiségre fordított 

szükséges felújítási költségek a bérleti díjból levonhatók („lelakhatók”).  

 

Határidő: közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. május 21.   

 

                                                                         Huszár Gábor  

                                                                                               Polgármester 


