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SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. MÁRCIUS 31-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/43/2021. Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására.         2. 

 

V/44/2021. Támogatási szerződések elfogadása.      2. 

 

V/45/2021. 2021. évi versenysport támogatás elosztása .    3. 

 

V/46/2021. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi Játszótér cselekvési 

terve.          4. 

 

V/47/2021. A 2021. évi Közbeszerzési tervek elfogadása.    5. 

 

V/48/2021. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2021. évi díjai. 5. 

 

V/49/2021. Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek módosítása 

érdekében előzetes településfejlesztési döntés meghozatalára.  5. 

 

V/50/2021. Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. IV/13. sz. és Szabadság tér 4. III/12. sz. alatti 

lakás bérbe adása.        6. 

 

V/51/2021. Szentgotthárd, Szabadság tér 2. fszt. 3.sz. lakás kiutalása.   8. 

 

V/52/2021. Költségvetési határozat módosítása.      8. 

 

V/53/2021. Az „Év Szentgotthárdi Rendőre” cím odaítélése.    9. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

 

V/43/2021. 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 V/30/2021. számú 

határozatát hatályon kívül helyezi és a 

2. pontban megfogalmazott döntést 

hozza. 

 

2. Szentgotthárd város polgármestere 

egyetért azzal, hogy az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó, a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. 

évi XC. törvény 3. A helyi 

önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 3. A helyi 

önkormányzatok felhalmozási célú 

kiegészítő támogatásai szerinti kiírásra 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

pályázatot nyújtson be az 

előterjesztésben meghatározottak 

alapján „A szentgotthárdi Játékvár 

Óvoda infrastruktúra-fejlesztése” 

címmel (9970 Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 14. hrsz: 1034/2)  az intézmény 

fűtéskorszerűsítésére, gyermekmosdó 

és öltöző felújítására az alábbiak 

szerint: 

 

FEJLES

ZTÉS 

BERUHÁ

ZÁS 

ÖSSZKÖ

LTSÉGE 

IGÉNY

ELT 

TÁMO

GATÁS 

ÖSSZE

GE 

SAJÁ

T 

FOR

RÁS 

ÖSS

ZEG

E 

„A” és 

„B” 

épületrész

ek 

fűtéskors

zerűsítése 

14 777 

698,- 

7 388 84

9,- 

7 388 

849,- 

Gyermek

mosdó és 

öltöző 

felújítása 

7 506 

076,- 

3 753 

038,- 

3 753 

038,- 

Műszaki 

ellenőr 

költsége 

317 500 
158 

750,- 

158 

750,- 

Tervezés 

költsége 
101 600,- 50 800,- 

50 

800,- 

ÖSSZES

EN: 
22 702 

874,- 

11 351 

437,- 

11 35

1 

437,- 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz 

szükséges saját forrást összesen 

legfeljebb 11.351.437,- Ft összegben 

biztosítja: a 2021. évi költségvetés 

terhére 5.621.744,- Ft-ot és a 2022. évi 

költségvetés terhére 5.729.693,- Ft-ot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások vezető. 

                 Kovács Ágnes pénzügyi 

vezető 

 

 

V/44/2021. számú Határozat 

 

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) 
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bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere egyetért azzal ,hogy 

Szentgotthárd  

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat 

átvállaló civil és egyéb szervezetekkel      

támogatási szerződések legyenek 

megkötve  a következők szerint:  

 

1. a parkfenntartási feladatok elvégzése 

kapcsán: 

 

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,  

1.2. - Megállapodás a  máriaujfalui 

városrészen lévő közterületek rendben 

tartására  és a takarítási és hulladék 

összegyűjtési feladatok folyamatos 

ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel 

167.000 Ft összegben,      

1.3. Támogatási szerződés megkötése 

Farkasfa városrészen önkormányzati 

terület kaszálására a  Farkasfa Jövőjéért 

Egyesülettel 80.000 Ft összegben, 

1.4. Megállapodás kötése Zsidahegyi 

városrészen önkormányzati területek 

kaszálására a  Zsidahegyi Faluszépítő 

Egyesülettel  80.000 Ft összegben, 

1.5. Támogatási szerződés a zsidai 

városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel  50.000  Ft 

összegben. 

 

A támogatások fedezete a 2021. évi 

költségvetésben az eseti kaszálás,  

zöldterület  

kezelésének illetve a  települési hulladék 

vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 

2.) A városrészi klubok működtetése 

kapcsán 

Megállapodás megkötése a városrészi 

klubok működtetésére a következő  

szervezetekkel:   

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére 

a Jakabházi  Faluszépítő és 

Hagyományőrző  

   Egyesülettel, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében 

:Máriaujfaluért Egyesülettel,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a 

Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében 

Rábafüzesért Egyesülettel, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzattal, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft 

ellenében. 

 

A megállapodások fedezete a 2021. évi 

költségvetésben közművelődési 

tevékenység és    

támogatása (közművelődési klubok) 

kerete. 

 

3.) Szentgotthárd város bevezető útjai 

környezetében az elszórt hulladék 

összegyűjtése kapcsán 

- támogatási szerződés megkötése a 

Szentgotthárd, Árpád út végétől 

Apátistvánfalva irányába a volt folyékony 

hulladék lerakó telepig vezető közút 

mentén eldobált hulladék folyamatos 

összeszedésére az Őr-Nyék 

hagyományőrző Alapítvánnyal 51.000.- Ft 

összegben 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal, a 

szerződések aláírására:2021. április 15. 

                 utalásra  azonnal, illetve a 

beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/45/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) számú Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 
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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 2021. évi 

spoirttámogatásokról több részletben hoz 

döntést. A  2021. évi keretből a 2021. évi 

első döntése szerint  a következő 

sporttámogatásokat biztosítja 

sportáganként és sportegyesületenként: 

 

 

SPORTÁ

G 

 

 

TÁMOGA

TÁS (Ft) 

 

TÁMOGAT

OTT 

EGYESÜLE

T 

labdarúg

ás 

1400.000 VSE 

labdarúgó 

szakosztálya 

400.000 Rábatótfalufal

ui SE 

150.000 Máriaújfalu 

SE 

kézilabd

a 

500.000 VSE 

kézilabda 

szakosztálya 

200.000 Máriaújfalu 

SE 

teke 1.100.000 Thermalpark 

Szentgotthárd 

VSE  

teke 

szakosztály 

sakk 0 Szentgotthárdi 

Sakkegyesület 

atlétika 150.000 Synergy 

Fittness 

Szentgotthárd 

SE 

íjászat 150.000 VSE Szent 

Sebestyén 

íjászkör 

szakosztálya 

asztaliten

isz 

150.000 VSE 

asztalitenisz 

szakosztály 

kick-

boksz 

100.000 Skorpió Kick-

Box SE 

 

ÖSSZES

EN 

 

4.300 000,- 

Ft 

 

 

Amennyiben a sportegyesületek a részükre 

meghatározott támogatást elfogadják, a 

támogatási szerződés aláírásra kerülhet, ezt 

követően átutalásra kerül a támogatási 

összeg az egyesületek/szakosztályok 

számára.   

 

Határidő: szerződéskötésre: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

      Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

V/46/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) számú 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 2021. évi Játszótéri 

Cselekvési tervet az Előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint  megismerte és az abban 

foglaltakat  elfogadja azzal, hogy 

amennyiben játszóterek fejlesztésére 2021-

ben adódik pályázati lehetőség, akkor 

abból a Farkasfai városrészen és a 

Rábafüzesi városrészen lévő játszóterek 

fejlesztésére fordítanak pénzösszegeket. 

Amennyiben ilyen pályázatot nem írnak ki, 

akkor a játszóterek fejlesztésére irányuló 

újabb cselekvési tervben ezekre a 

játszóterekre mindenképpen fordítanak 

fejlesztési eszközöket.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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V/47/2021. 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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2021. évi 

összesített közbeszerzési tervét az 

Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

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 Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

2021. évi összesített közbeszerzési 

tervét az Előterjesztés 2. számú  

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

V/48/2021. számú Határozat 

 

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 személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

2021. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és egyetért azzal, hogy - a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának egyező véleménye esetén – a 

mellékletben meghatározott térítési díjak 

kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 

2021. májusi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor 

elnök/polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

 

V/49/2021. számú Határozat 

 

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 
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önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere az alábbi döntést 

hozza: 

 

A „Javaslat Szentgotthárd Város 

településrendezési eszközeinek 

módosítása érdekében 

településfejlesztési döntés 

meghozatalára” című előterjesztés  

és az előterjesztés 1. és 2. számú 

mellékletét képező főépítészi 

feljegyzés szerinti változtatásokat 

kezdeményezi azzal, hogy az 1. 

számú melléklet szerinti javaslat 4. 

pontjában javasolt összekötő utat 

csak olyan szélességben lehet 

kiszabályozni, hogy azon 

gépjárművel ne lehessen közlekedni. 

Ennek megfelelően kell a 

szabályozási szélességet 

meghatározni.  Felkéri a 

Városüzemeltetési vezetőt, hogy 

gondoskodjon a Szentgotthárd 

Város Helyi Építési Szabályzatáról, 

valamint a Szabályozási tervének 

jóváhagyásáról szóló 19/2016. (VI. 

30.) önkormányzati rendelet és az 

51/2019. sz. képviselő-testületi 

határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv módosítása 

érdekében szükséges dokumentáció 

elkészíttetéséről, majd ezt követően 

– a teljes eljárás szabályai szerinti – 

az eljárást indítsa el, ennek 

eredményét terjessze a Képviselő-

testület elé elfogadásra. 

 

 

Határidő: a közlésre: azonnal  

                az eljárás lefolytatására 2021. 

december 31.  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Doncsecz András  

Városüzemeltetési vezető 

 

 

 

V/50/2021. 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 9970 Szentgotthárd, 

Szabadság tér 4. III/12. sz. alatti, 

996/1/A/57 hrsz-ú 53 m2 alapterületű, 2 

szobás összkomfortos   

lakásra Kovács Alexandra, 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 18. III. 24. sz. 

alatti lakossal történő, határozott idejű (5 

év) bérleti szerződés megkötéséhez járul 

hozzá, aki érvényes pályázatot nyújtott be 

erre a lakásra.  

A lakás piaci alapon kerül bérbeadásra. A 

pályázó által vállalt bérleti díj: 61.000.-

Ft/hó.  

A bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg vállalni kell a Szentgotthárd 

város polgármestere V/28/2021. sz. 

határozatában 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 szerződés, a 

megkötést követő 6 hónapon belül – a 

bérlő kezdeményezésére – még közös 

megegyezéssel sem szüntethető meg. 

A bérleti szerződésre a 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet előírásait kell 

alkalmazni.   

Bérleti szerződés megkötése az SZET 

Szentgotthárdi KFt. közlése szerint.  

 

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) 
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bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere a 9970 Szentgotthárd, 

Árpád u. 9/B. IV/13. sz. alatti, 

1062/1/A/27 hrsz-ú,  51 m2 alapterületű, 

2 szobás összkomfortos lakást piaci 

alapon bérbeadásra a helyben szokásos 

módon ismételten meghirdeti. 

A minimum bérleti díj:  

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. 

IV/13. sz.  lakás esetében: 56.100.-Ft/hó 

A bérlet időtartama határozott, a szerződés 

megkötésétől számított 5 év.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. 

április 13. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a 

pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. 

A bérleti díj, a minimum bérleti díj, 

melytől a pályázó felfele eltérhet. A 

minimum bérleti díjat el nem érő pályázat 

érvénytelen. 

 A pályázónak vállalnia kell a 3 havi 

bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) 

megfizetését is a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg. A lakásra 

vonatkozó összes rezsiköltség a bérlőt 

terheli. A bérleti szerződés, a megkötést 

követő 6 hónapon belül – a bérlő 

kezdeményezésére – még közös 

megegyezéssel sem szüntethető meg. 

 A pályázatot zárt borítékban kell 

benyújtani. A zárt boríték külső oldalára rá 

kell írni a pályázó nevét és címét, a 

megpályázott lakás címét és „Bizottsági 

ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A 

zárt borítékban nyilatkozni kell arról, 

hogy az ajánlatot tevő a pályázati kiírás 

feltételeit vállalja és a megajánlott havi 

bérleti díjat konkrét, pontos 

forintösszegben kell megadni, továbbá a 

borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz 

befizetését igazoló dokumentumot.  

A lezáratlan borítékban adott pályázat 

érvénytelen.  

A fent felsorolt formai előírásoknak nem 

megfelelő pályázat érvénytelen.  

A beérkezett pályázatok biztosítékaként a 

pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft 

bánatpénz fizetendő, mely összeget az 

ingatlankezelő számlájára SZET 

Szentgotthárdi Kft. 9970 Szentgotthárd, 

Füzesi u. 8. számlasz.: 11747068-

20021843 kell megfizetni. 

A bánatpénz az ajánlattevő bérleti 

szándéka komolyságának bizonyítására 

szolgál. A bánatpénzt a pályázat 

benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

ingatlankezelő számlájára, és az átutalásról 

szóló igazolást a pályázathoz mellékelni 

kell. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 

bérleti díjba beszámít, míg a többi 

ajánlattevő bánatpénze legkésőbb a 

meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti 

szerződés megkötését követő8 napon belül 

kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

A beérkezett érvényes pályázatok közül a 

legmagasabb lakbért vállaló pályázó 

részére kerül kiutalásra a lakás. 

Amennyiben a pályázat alapján nyertes 

bérleti szerződéskötésre jogosult 

ajánlattevő a szerződést önhibájából nem 

köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő 

oldalán felmerülő okból a szerződés 

érvénytelen, vagy semmis, a befizetett 

bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

Amennyiben a legjobb ajánlatot adó 

pályázóval nem történik szerződés kötés, 

úgy ezt követően a második, ennek 

visszalépése esetén a harmadik helyezett 

érvényes pályázatot adó pályázóval is 

köthető bérleti szerződés vagy a lakás 

újból megpályáztatható. 

A bérleti szerződés lejártakor – a 

határozott idő eltelte esetén – a 

bérbeadásra ismételten meghirdetett lakás 

addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti 

jogviszony fennállása idején a bérlői 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette 

és egyetlen esetben sem kellett bérleti 

díjtartozás, vagy a bérbeadó felé fizetendő 

egyéb tartozás miatt felszólítani a fizetésre, 

továbbá a bérlő által fizetendő 

rezsiköltségekre tartozása nincs,  a bérleti 

jogviszony lejártakor – előbérleti jog illeti 

meg abban az esetben, ha a lakásra 
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meghirdetett pályázaton ismét bérleti 

ajánlatot tett. Ebben az esetben, ha a 

lakásban lakó addigi bérlő bár nem a 

legmagasabb ajánlatot adta, de a pályázatra 

beérkezett legmagasabb bérleti díjat 

elfogadja, akkor a bérleti szerződést ismét 

vele kell megkötni. 

Amennyiben a megadott határidőig 

pályázat nem érkezik, úgy a pályázat 

beérkezésének határideje 2021.04.28-ra 

módosul, s a pályázatok elbírálásának 

határideje: a pályázat beérkezési 

határidejét követően haladéktalanul. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos, SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 

V/51/2021. 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 hozzájárul Klujber 

Marianna 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 

10. fszt. 3. sz. alatti lakosnak a  9970 

Szentgotthárd, Szabadság tér 2. fszt. 3. sz. 

alatti 996/1/A/18 hrsz-ú, 53 m2 

alapterületű, 2 szobás összkomfortos 

lakásba történő költözéséhez, és a bérleti 

szerződés megkötéséhez. A kiutalás arra 

tekintettel történik, hogy a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 10. fszt. 2. szám alatti lakás – a 

bérlő eddigi önkormányzati bérlakása  - a 

V/10/2021. sz. határozat alapján 

értékesítése került  

A bérleti szerződésre a 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet előírásait kell 

alkalmazni.   

A Bérleti szerződés megkötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft közlése szerint. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos, SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 

V/52/2021. számú Határozat 

 

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 a V/23/2021. 

számú határozat 3. pontja módosul, és a 

határozat 4. ponttal egészül ki: 

„3. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29./A §-ban 

meghatározott kötelezettségére tekintettel 

az Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható 

összegeit a következők szerint határozza 

meg a költségvetési rendelet 8. számú 

mellékletben (”Az Adósságot keletkeztető 

ügyletek/határozathoz”): 

 

Saját bevétel: (helyi adókból, bírság-, 

pótlékból  származó bevételeek): 

 3.903.000.000 Ft 

Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény  

10.§ (5) bekezdés szerint számított 50%:     1.951.500.000 Ft 

Fizetési kötelezettség:       871.190.000 Ft 

 

4. Szentgotthárd város Önkormányzata a 

2021. évben előzetes adatszolgáltatást 

adósságot keletkeztető ügylethez kérelmet 

nem nyújt be”.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 
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V/53/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről 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 Vas 

Megyei Rendőr-főkapitányság Körmendi 

Rendőrkapitányságának Szentgotthárdi 

Rendőrőrse Rendészeti Alosztályának 

vezetője, Lukács Zoltán rendőr alezredes 

részére az „Év Szentgotthárdi Rendőre” 

címet adományozza. A cím viselésére 

Lukács Zoltán rendőr alezredes a 

következő évi cím adományozásáig 

jogosult. Nevét az önkormányzat 

honlapján, az önkormányzat kitüntetettjei 

között fel kell tüntetni. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 


