
 

 

Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-1/2020.sz. 

 

V/1/2020. 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 és a civil szervezetek 

együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2019. évi munkáról, megszerzett 

tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja. az Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil 

Fórum közös éves cselekvési programtervéről, valamint a 2020. évi Civil alap pályázattal 

kapcsolatos szabályokról a járványhelyzet megszűnésével dönt majd. Köszönetét fejezi ki 

valamennyi civil szervezetnek a végzett munkájáért.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  

2020. március 30-i  

polgármesteri határozatok 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-2/2020.sz. 

 

V/2/2020. 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. Ennek 

megfelelően Szentgotthárd város polgármestere a sporttámogatások ügyében a következő 

döntést hozza: tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzet miatti állapotokra – amikor a 

bajnokságok félbeszakadtak, versenyek nincsenek –, valamint a mai napig teljesített tényleges 

kiadásokra és költségekre, a sporttámogatások az alábbiak szerint oszlanak meg: 

 

SPORTÁG 

 

 

TÁMOGATÁS (Ft) 

 

TÁMOGATOTT EGYESÜLET 

labdarúgás 200.000 VSE labdarúgó szakosztálya 

100.000 Rábatótfalufalui SE 

  50.000 Máriaújfalu SE 

kézilabda 200.000 VSE kézilabda szakosztálya 

100.000 Máriaújfalu SE 

teke 400.000 Thermalpark Szentgotthárd VSE teke 

szakosztály 

sakk 50.000 Szentgotthárdi Sakkegyesület 

atlétika          0 Synergy Fittness Szentgotthárd SE 

íjászat  50.000 VSE Szent Sebestyén íjászkör szakosztálya 

asztalitenisz 100.000 VSE asztalitenisz szakosztály 

kick-boksz 100.000 Skorpió Kick-Box SE 

 

Amennyiben a sportegyesületek a részükre meghatározott támogatást elfogadják, a támogatási 

szerződés aláírásra kerülhet, ám tényleges kiutalás csak az egyesületek által bemutatott, már 

kifizetett számlák esetén történhet legfeljebb a most megállapított támogatás mértékéig.  

Határidő: szerződéskötésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

     

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  



Szentgotthárd Város 

     Polgármestere 

 

Szt/3022-3/2020.sz. 

 

V/3/2020. 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 a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2019. évi beszámolóját az 1. és 2. sz. 

melléklete szerint megismerte és jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Simon Margit elnök 

 

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 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2020. évi munkatervét a 3. sz. 

melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület (TDM) és a Tourinform Iroda működtetésére megkötendő 2020. évi 

támogatási szerződést 2020.08.31. napig köti meg az időarányos finanszírozás 

biztosítása mellett.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az IDŐM Időutazó Múzeum működtetésének 

és a városi turisztikai feladatok ellátásának lehetséges szervezeti formájáról 

dokumentációt kell készíteni 2020. 07.31-ig. Ennek része részletes szervezeti – 

személyi kérdéseket is rendező tervezetet a szükséges hatásvizsgálatok elvégzésével 

együtt.   

Határidő: azonnal, illetve 2020.július 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

3.) 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 

Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót a  

 

 



 

jelen Beszámoló 4. sz. melléklete szerint elfogadja  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-4/2020.sz. 

 

V/4/2020. 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 hozzájárul ahhoz, hogy Berkiné László Anikó 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 4. I/5. alatti lakos a 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 4. 

I/5. sz. alatti (1056/2/A/6 hrsz-ú) lakásra édesanyja, néhai László Józsefné után a lakásbérleti 

jogviszonyt folytassa. A bérleti szerződést határozott időre, 5 évre, 2025. március 23-ig lehet 

megkötni.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-5/2020.sz. 

 

V/5/2020. 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 egyetért a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való támogatási és megbízási 

(vállalkozási) szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen 

határozatban foglaltak szerinti szerződések megkötésére a következők szerint:  

 

1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

1.1.1. – Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a 

szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,  

1.1.2. – Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a 

takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért 

Egyesülettel 167.000 Ft összegben,      

1.1.3. – Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesülettel 80.000 Ft. összegben, 

1.1.4. – Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 120.000 Ft összegben. 

 

1.2.) A támogatások fedezete a 2020. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület 

kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése, szállításának kerete. 

 

2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző  

- Egyesület, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében: Máriaujfaluért Egyesület,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében a Rábafüzesért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

2.2.) A megállapodások fedezete a 2020. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és 

támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 



3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése 

kapcsán 

- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt folyékony 

hulladék lerakó telepig - Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére 50.000.- Ft mértékben. 

 

4.) Brenner zarándokút gyomtalanítása, gereblyézése, a hulladék összegyűjtése 

- megállapodás a Brenner János Emlékhely Alapítvánnyal bruttó 180.000.- Ft mértékben.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására: 2020. április 15. 

                utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  



Szentgotthárd Város 

     Polgármestere 

 

Szt/3022-6/2020.sz. 

 

V/6/2020. 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 hozzájárul ahhoz, hogy Tóbi Józsefné 9970 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. fszt. 3. sz. alatti lakos, az általa bérelt önkormányzati tulajdonú 

bérlakásba Katona László 9700 Szombathely (lakcím nélküli) sz. alatti lakost tartózkodási 

helyre befogadja.  

Tóbi Józsefné 9970 Szentgotthárd, Május 1. u. 2. fszt. 3. sz. alatti lakossal fennálló bérleti 

szerződés megszűnése esetén, Katona László tartózkodási helyre történő bejelentkezés 

jogcímén a lakásbérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásra nem tarthat igényt.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 
  



Szentgotthárd Város 

     Polgármestere 

 

Szt/3022-7/2020.sz. 

 

V/7/2020. 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 kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az 

önkormányzati kötelező feladatok ellátásának biztonsága érdekében a kialakuló súlyos 

költségvetési helyzetben nem tudja támogatni a Rábatótfalui SE kérelmét.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-8/2020.sz. 

 

V/8/2020. 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások 2020. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és egyetért azzal, hogy a javaslatnak a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának véleményezését követően a mellékletben 

meghatározott térítési díjakat rendeletbe kell foglalni. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester 

              Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

              Fábián Béláné intézményvezető 

 
 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

     Polgármestere 

 

Szt/3022-9/2020.sz. 

 

V/9/2020. 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 Easy Credit Kft. (1137 Budapest, Szent 

István krt. 18.) kizárólagos tulajdonában álló szentgotthárdi, külterület 0232/11 hrsz-ú, 4000 

m2 területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlant a kialakult költségvetési helyzetre 

tekintettel nem kívánja megvásárolni a felajánlott áron.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester,   

              Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-11/2020.sz. 

 

V/11/2020. 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 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. fszt. 2. 

sz. alatti, 51 m
2
 alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakásra Csalló Henrietta 

Szentgotthárd, Kilián u. 1. fszt. 4. szám alatti lakossal történő, határozott idejű (5 év) 

bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá, mint a legmagasabb lakbért ajánló, érvényes 

pályázatot benyújtó pályázóval.  

A lakás piaci alapon kerül bérbeadásra, a megállapított, s pályázó által vállalt bérleti díj: 

32.000.- Ft/hó.  

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg vállalni kell az Pénzügyi, Jogi és Gazdasági 

Bizottság 7/2020. számú határozatban elfogadott pályázati kiírás szerinti 3 havi bérleti díjnak 

megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. A 

lakásra vonatkozó összes rezsiköltség a bérlőt terheli.  

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

Bérleti szerződés megkötése az SZET Szentgotthárdi KFt. közlése szerint. 
 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-12/2020.sz. 

 

V/12/2020. 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  

- Reisinger Renáta és Kokas József 9970 Szentgotthárd, József A. u. 29. I/4. sz. alatti 

lakosok bérleti szerződésének szociális alapon, határozott időre - 2 évre - 2020. április 

1-től 2021. március 31-ig történő megkötéséhez.   

- Mesics Katalin 9970 Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt 5. sz. alatti lakosok bérleti 

szerződésének szociális alapon, határozott időre - 5 évre - 2020. április 1-től 2025. 

március 31-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. március 30. 

 

 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város 

    Polgármestere 

 

Szt/3022-13/2020.sz. 

 

V/13/2020. 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 Szombathelyi Tankerületi Központ kérésére a 

Dr. Vargha Gábor Kollégium és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának 

tervezett módosításával egyetért.  

 

sorszám  Feladatellátási 

hely 

Átszervezési javaslat Önkormányzati 

vélemény 

1. Dr. 

Vargha 

Gábor 

Kollégium 

9970 

Szentgotthárd, 

Hunyadi utca 27. 

Amennyiben a Szentgotthárd és 

Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium fenntartói joga nem 

kerülne a Szombathelyi 

Egyházmegyéhez, a Dr. Vargha 

Gábor Kollégium beolvadása a 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola és Gimnáziumba, és annak 

tagintézményeként történő 

továbbműködtetése indokolt. A 

tagintézmény neve: Szentgotthárd és 

Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Dr. Vargha Gábor 

Kollégium 

Egyetért 

2.  Takács 

Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Deák Ferenc utca 

1. 

A zeneművészeti ágban új tanszék, 

elektroakusztikus zene – billentyűs 

tanszék felvétele 

Egyetért 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2020. március 30. 

                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

 


