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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

 

V/65/2020. 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  

 

1.) az intézmények többletigényei 

kérdésében a következő döntést hozza: 

 SZEOB 1 fő gondnok 
foglalkoztatása, a felújítási igény 

további egyeztetést kíván, januárban 

vissza kell térni rá. 

 Városi Gondozási Központnál az 

illetménykiegészítést 15.000 Ft/fő/hó 

összegben biztosítani kell 2021.11.30-

ig. Az új gépkocsi beszerzését tervezni 

kell a 2021. évi költségvetésben. 

Mindezek elfogadását javaslom a 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának. Az évfordulós 

programokra a végleges összeget a 

költségvetés jóváhagyásakor határozzuk 

meg.  

 Család- és Gyermekjóléti 
Központ részére az informatikai 

eszközök cseréje szükséges, a 

beruházást illetően januárban szülessen 

végleges döntés. Ennek elfogadását 

javaslom a Szentgotthárd és Térsége 

Társulási Tanácsnak is. 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum dolgozói részére a 6%-os 

bérfejlesztést biztosítani kell, az 

illetménykiegészítésre vonatkozóan 

januárban szülessen döntés. 

 

2.) a 2021. évi költségvetés 

tervezéseinek szempontjaival egyetért, 

további szempontok: 

 A kultúra és a sport 

finanszírozására a 2021. évi 

költségvetés jóváhagyásakor kerüljön 

meghatározásra a végleges összeg. 

 A beruházások, felújítások 
vonatkozásában további egyeztetések 

szükségesek. 

 

Határidő: 2021. január 15. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/66/2020. 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, hogy a 

70/2020. sz. képviselő-testületi határozat 

alapján támogatásban részesült szervezetek 

közül azok, amelyek programjaikat nem, 

vagy csupán részben tudták 2020. évben 

megvalósítani, az elnyert támogatás 

összeget felhasználhatják 2021-ben a 

korábbi kérelmükben megjelölt célra. 

Ehhez a megkötött támogatási 

szerződéseket módosítani szükséges.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil 

referens 
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V/67/2020. 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 muzeális 

intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program 2020) 

benyújtott pályázat teljes megvalósításhoz 

354.450,- Ft-ot biztosít a 2021. évi 

költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

 

V/68/2020. 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 egyetért a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

tulajdonát képező Szentgotthárd, Zsidai u. 

25. szám alatt található közösségi épület és 

sportlétesítmény (öltöző helyiségek, 

mellékhelyiségek, labdarúgó pálya) 

működtetésre való átadásával  az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

szerződés alapján a Szentgotthárd-Zsida 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 9970 

Szentgotthárd, Zsidai utca 59. részére.  

 

Határidő: a közlésre és a szerződés 

aláírására: azonnal  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

V/69/2020. 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 továbbra is rekreációs 

célból kívánja használatba adni  az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 3962 hrsz-ú, 12.128 

m
2
 területű, a) erdő, b) rét c) szántó d) 

szántó művelési ágú ingatlan b) rét, c) 

szántó és d) szántó alrészleteit, összesen 

5875 m
2
 területet, és hozzájárul a mező- 

és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény 38. §-a alapján 

a rekreációs célú földhasználati szerződés 

megkötéséhez Dalosvölgyi Bernadett, 

9970 Szentgotthárd, ......................, 

Gáspár Éva 9970 Szentgotthárd, 

......................, Korpics Eszter 9970 

Szentgotthárd, ...................... sz. alatti 

lakosokkal. 

A szerződés megkötése 5 évre történik, 

2021.01.01-től 2025.12.31-ig, a használati 

díj 3.-Ft/m
2
/év. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

 Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
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V/70/2020. 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 ahhoz, 

hogy a 2019.11.15-én Szentgotthárd Város 

Önkormányzata mint bérbeadó és a 

Rábavölgye Vadásztársaság 9954 Rönök, 

Laktanya 215/7 hrsz. bérbevevő között a 

szentgotthárdi 2414 hrsz-ú ingatlan 1485 

m
2
-es területrésze és a területen lévő 91 m

2
 

alapterületű sportöltöző bérbevétele 

tárgyában  megkötött bérleti szerződés 

módosításra kerüljön akként, hogy a bérelt 

terület nagysága 1485 m
2
-ről 1725 m

2
-re 

növekedjen az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező helyszínrajz szerint. 

A bérleti díj mértéke 31.500.- Ft/hó. A 

Bérlőnek a megállapodásban vállalt terület 

kaszálásáról évente legalább 3 alkalommal 

kell gondoskodnia. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

  Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

V/71/2020. 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 javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Tásulási Tanácsának, hogy a 

Városi Gondozási Központ magasabb 

vezetői (intézményvezetői) feladatainak 

2021. január 1. napjától 2025. december 

31. napjáig történő ellátásával Fábián 

Béláné, 9970 Szentgotthárd, ................... 

sz. alatti lakost, a Városi Gondozási 

Központ határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottját bízza meg. Fábián 

Béláné illetményét 2021. január 1. napjától 

az alábbiak szerint javasolja megállapítani: 

Garantált illetményét (alapilletmény) – 

tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetői 

pótlékát a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendelet 4. mellékletének 1.d) pontja 

alapján a pótlékalap 200%-ában (bruttó 

40.000,- Ft), szociális ágazati összevont 

pótlékát a 257/2000. (XII. 26) Korm. 

rendelet mindenkor hatályos 5. melléklete 

alapján. A magasabb vezetői megbízás 

fennállásáig ezen illetményelemeket 

javasolja munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrésszel kiegészíteni úgy, hogy 

illetménye mindösszesen bruttó ........,- 

Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. A 

munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 

fedezetét Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézmény költségvetésében Fábián Béláné 

magasabb vezetői megbízásának 

időtartamára biztosítja. 

 

Határidő: 2020.12.31. 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 


