
 

 

 

Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-52/2020.sz. 

 

 

 

V/52/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  

2020. november 15-i polgármesteri döntés 
határozatai 



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-53/2020.sz. 

 

 

 

V/53/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában  

az alábbi pályázókat támogatja: 

1. Petrovicz Attila, 9970 Szentgotthárd  

2. Horváth Larissza, 9970 Szentgotthárd  

3. Papetti Dalma, 9970 Szentgotthárd  

4. Jászberényi Petra, 9970 Szentgotthárd  

5. Papfalvi Bertalan, 9970 Szentgotthárd  

6. Borbély Attila, 9970 Szentgotthárd  

7. Szukics Anna Laura, 9970 Szentgotthárd  

8. Agg Viktória Kinga, 9970 Szentgotthárd  

9. Koller Adél Antónia, 9970 Szentgotthárd  

10. Kovács Dávid, 9970 Szentgotthárd  

 

az alábbi pályázót nem támogatja: 

 

11. Küplen Fanni, 9970 Szentgotthárd  

 

Határidő: pályázók értesítése: azonnal 

Felelős: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. az értesítésért 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-54/2020.sz. 

 

 

 

V/54/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Önkormányzatának 

110/2020. számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, a Máriaújfalu 

Sportegyesület mikrobusz vásárlással kapcsolatos kérelmét támogatja és az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséből az Egyesület számára eszközvásárlás jogcímén (kisbusz beszerzése) 

2.943.000, Ft-ot biztosít azzal, hogy 

- az önkormányzati támogatás utalására csak támogatási szerződés megkötése mellett 

kerülhet sor, 

- az Egyesült a támogatásból beszerzett mikrobusz használatát a városi intézmények 

számára önköltségi alapon biztosítja azokban az időszakokban, amikor a buszt az 

Egyesület nem használja, 

- az Egyesület az Önkormányzatot támogatóként feltünteti/megemlíti valamennyi 

szponzori felületén és nyilatkozatában. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

    Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-55/2020.sz. 

 

 

 

V/55/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

Gördülő Fejlesztési Terv módosítást elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-56/2020.sz. 

 

 

 

V/56/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a C.TESILE KFT. 1056 Budapest, Váci utca 81. 4V. em. közt 2012. 

december 17-n létrejött, és azóta többször módosított, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, 

természetben 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó 

épületre vonatkozó Bérleti szerződés 800 Euro/hó (mely ÁFA mentes) bérleti díjért, 2023.  

december 31-ig történő meghosszabbításához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-57/2020.sz. 

 

 

 

V/57/2020. számú Határozat: 

 

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 bérbe adott 

üzlethelyiségként működtetett bérlemények tekintetében a járványügyi veszélyhelyzet végett 

az alábbi döntést hozza:  

a.) A bérlő kérelmére azon önkormányzattól bérelt üzlethelyiség bérleti díja, amelyet a 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben rendelkezése szerint be kell zárni, legkorábban 

2020.11.01-től a bezárási kötelezettség fennállásáig elengedésre kerül Nem vonatkozik ez arra 

a vendéglátó üzletre, ahol a kormányrendeletben előírt zárás ellenére a bérlő döntése alapján 

ételek elvitelére van lehetőség, vagy ahonnan kiszállítás történik. Amennyiben a bérlő később 

megszünteti a vendéglátó üzletben a kiszállítás vagy elvitel lehetőségét és az üzletet bezárja, 

akkor a bérleti díjat a bezárás napjától nem kell fizetnie.  

b.) Írásos kérelemre azon bérlő, aki a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel önként, önálló 

döntése alapján bezárva tartja üzletét, legkorábban a kérelem benyújtásának napjától a 

kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig, vagy ha ennél korábban kinyit, akkor a nyitás 

napjáig 50%-os bérleti díj mérséklésre jogosult.  

 

c.) Írásos kérelemre a bérlő arra a bérleményre, amelyet nem zárt be, de valószínűsíti, hogy a 

bevételcsökkenése elérte az 50%-ot, és emiatt a bérleti díj maradéktalan fizetésére nem képes, 

két lehetőség közül választhat: 

vagy 

ca.)  50%-os bérleti díj csökkentése már beadott kérelem esetén 2020.11.01-től, a jelen 

határozat elfogadását követően beadott kérelem esetén legkorábban a kérelem beadásának 

napjától a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig,   

vagy: 

cb.) a teljes bérleti díj megfizetésének átütemezése akként, hogy 2020.11.01-től vagy a 

kérelem beadásának napjától a veszélyhelyzet fennállásáig nem fizet bérleti díjat, az így 

felhalmozott bérleti díj tartozást pedig a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 

hónaptól kezdődően maximum 2 év alatt fizeti meg.  

 

A bevétel csökkenését a 2019. novemberi és 2020. novemberi; a november utáni kérelem esetén   

a beadás hónapja és az egy évvel azelőtti azonos hónap könyvelési adatai alapján kell 

valószínűsíteni. Ha a bérlő egy évnél rövidebb ideje bérli a helyiséget, a bevételcsökkenést más 

módon köteles valószínűsíteni  

 

e.) Egy bérlő a veszélyhelyzet alatt a b) pont szerinti bezárás és a c) pont szerinti nyitvatartás 

közötti változtatás esetén a b.) és a c.) pontra hivatkozva is adhat be kérelmeket. 

 



2./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 bérbe adott vendéglátó 

üzlethelyiségek teraszaira 2020. november 01-től a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig a 

közterület használati díj fizetése alól mentességet biztosít. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-58/2020.sz. 

 

 

 

V/58/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 1071/1/A/3 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. 

fszt. 3. sz. alatti 55 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlant Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a helyben szokásos módon ismételten meghirdeti eladásra.  

Irányár: 7.500.000.- Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.12.04. 

A pályázatokat konkrét és pontos összeg (forint) megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz (750.000.- 

Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-59/2020.sz. 

 

 

 

V/59/2020. számú Határozat: 

 

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát 

166.000.- Ft vételáron a vételi ajánlatot adó Haán Károly László 9970 szentgotthárdi és 

Haán Richárd 9970 szentgotthárdi lakosok részére ½ - ½ tulajdoni arányban értékesíti, az 

Adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul az 116/2020. sz. testületi határozattal elfogadott 

pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A vételár ÁFA mentes, a befizetett 16.600.-Ft 

bánatpénz a vételárba beszámít. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevők feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőket terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

2./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű 

ingatlan rendeltetési módjának „raktár” megnevezésre történő változtatását, és a földhivatali 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését. Egyúttal elrendeli az ingatlan-nyilvántartási 

átvezetést követően a 147/1992 (X. 6.) Korm.rendelet alapján létrehozott Önkormányzati 

vagyonkataszteri nyilvántartásban az ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonkörből 

üzleti, forgalomképes vagyonkörbe történő átminősítését.   

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-60/2020.sz. 

 

 

 

V/60/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 3946 hrsz-ú, 1854 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

belterületi ingatlant Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra.  

Irányár: 2.000.000.-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.12.04. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-61/2020.sz. 

 

 

 

V/61/2020. számú Határozat: 

 

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Lakások bérletéről szóló többször módosított 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése alapján hozzájárul László 

Csaba 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. I/4. sz. alatti lakos bérleti szerződésének szociális 

alapon, határozott időre - 5 évre - 2020. december 1-től 2025. november 30-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. 

2./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Lakások bérletéről szóló többször módosított 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése alapján hozzájárul Nagy Éva 

9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. fszt. 1. sz.  alatti lakos bérleti szerződésének szociális 

alapon, határozott időre - 5 évre - 2020. december 1-től 2025. november 30-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. 

 

3./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Lakások bérletéről szóló többször módosított 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése alapján hozzájárul Kollarits 

István Zoltán és Horváth Rita 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 2. sz.  alatti lakosok 

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

november 30-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. 

 

4./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 Lakások bérletéről szóló többször módosított 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése alapján hozzájárul Bajzek 



István  9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 22. as. 2. sz. alatti lakos bérleti szerződésének szociális 

alapon, határozott időre - 2 évre - 2020. december 1-től 2022. november 30-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. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-62/2020.sz. 

 

 

 

V/62/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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, Deák F. u. 16. I/11. 

sz. alatti, 1331/A/11 hrsz-ú, 67 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos lakásra Mata Renáta, 

9970 szentgotthárdi lakossal történő, határozott idejű (5 év) bérleti szerződés megkötéséhez 

járul hozzá, mint érvényes pályázatot benyújtó pályázóval.  

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

70.350.- Ft/hó.  

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

Bizottság 18/2020. 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. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-63/2020.sz. 
 

 

 

V/63/2020. számú Határozat: 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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 2021. 

január 1. napjától 2025. december  31. napjáig tartó határozott időtartamra Koós 

Melinda (születési neve: Cser Melinda, szül: Szombathely, 1975.12.22.) 9700 

Szombathely, Ernuszt K. u. 48/B .sz. alatti lakost  a Gotthárd-Therm Fürdő és 

Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 

megválasztja önálló képviseleti és cégjegyzési joggal, Személyi alapbérét 2021.01.01. 

napjától  bruttó 980.000 .- Ft/hó összegben határozza meg. Szentgotthárd város 

polgármestere a Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójával a munkaszerződést megköti és a 

változás bejegyzéséhez szükséges cégiratot aláírja. 

 

             Határidő: 2020. december 31. 

             Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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 Dr. Simon 

Margit leköszönő ügyvezető igazgatót a pályafutása alatt végzett kiemelkedő szakmai 

munkája elismeréseként bruttó 6 havi bérének megfelelő egyszeri jutalomban részesíti. 

A jutalom kifizetése Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság saját bevételei terhére történik. 

              Határidő: 2020. december 31. 

              Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                       polgármester 

  



Szentgotthárd Város 

Polgármestere 

 

Szt/3022-64/2020.sz. 
 

 

V/64/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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 2021. február 1. napjától 2026.január 31.napjáig 

tartó határozott időtartamra Gál József (születési név: Gál József, születési hely: Zalaegerszeg, 

születési idő: 1975. 02. 10.; anyja születési neve: Németh Gyöngyi), 8900 Zalaegerszeg, 

Gyimesi út 26.sz. alatti lakost a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

ügyvezetőjének önálló képviseleti és cégjegyzési joggal megválasztja. Személyi alapbérét 

2021.02.01. napjától bruttó 720.000.- Ft/hó - összegben határozza meg. Szentgotthárd város 

polgármestere a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető igazgatójával a munkaszerződés- 

módosítást és a változás bejegyzéséhez szükséges cégiratot aláírja. 

 

Határidő: 2021. január 15. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2020. november 15. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

 

 


