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HATÁROZATAI: 

 

 

V/66/2021. Új Esély Központ és Demens nappali intézmény létrehozása.  3. 

 

V/67/2021. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.    3. 

 

V/68/2021. Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról.      3. 

 

V/69/2021. Pannon Egyetem és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti 

együttműködés.        4. 

 

V/70/2021. Városrészi keret felosztása.       4. 

 

V/71/2021. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskola kérelme.       5. 

 

V/72/2021. Szentgotthárdi Sportegyesületek TAO támogatás önrészének biztosítása. 5. 

 

V/73/2021. Vízi Vándor Tábor eszköz fejlesztése című projekt.    6. 

 

V/74/2021. Jó Pásztor kápolna közüzemi víziközmű-hálózatra történő csatlakoztatása.

          6. 

 

V/75/2021. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft 2020. évi 

beszámolója.         6. 

 

V/76/2021. A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2020. évi beszámolója.   7. 

 

V/77/2021. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft eszközbeszerzés.

          7. 

 

V/78/2021. Pedagógus díszoklevelek adományozása 2021.    7. 
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V/80/2021. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti lakás bérbeadása és Nunkovicsné 

Sárközi Adrienn kérelme.       9. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

V/66/2021. 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 Baptista Tevékeny 

Szeretet Misszió és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata között a Szentgotthárd 

közigazgatási területén szociális 

alapszolgáltatásként nyújtandó 

közszolgáltatások tárgyában létrejövő  

- szenvedélybetegek részére 

nyújtott nappali ellátásra 

vonatkozó ellátási szerződést 

jóváhagyja, 

- pszichiátriai betegek részére 

nyújtott nappali ellátásra 

vonatkozó ellátási szerződést 

jóváhagyja, 

- demens idősek részére nyújtandó 

nappali ellátásra vonatkozó 

ellátási szerződést jóváhagyja. 

- Ezzel egyidejűleg kéri, hogy az 

idősek bentlakásos ellátását mint 

egy lehetséges jövőbeni 

szolgáltatást a szükséges 

feltételrendszer megléte esetrére a 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

a megkötendő megállapodásban 

vállalja fel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester  

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

 

V/67/2021. 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 

megismerte és elfogadja a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi 

Rendőrőrse 2020. évi tevékenységéről, 

Szentgotthárd város közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló beszámoló jelentését, 

valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület-

felügyeletének 2020. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. Köszönetét fejezi ki 

minden dolgozónak, aki az év során 

közreműködött Szentgotthárd 

közrendjének, közbiztonságának 

fenntartásában. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

V/68/2021. 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 
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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 

megismerte és elfogadja a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak 2020. évi 

ellátásáról szóló értékelést, egyben 

megköszöni az ezen a területen 

munkálkodó és munkájáról beszámoló 

valamennyi intézmény és szervezet 

munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  

 

V/69//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 – Szentgotthárd város 

szakképzési rendszerének fejlesztése 

érdekében - egyetért a Pannon Egyetem és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

közötti együttműködés létrehozásával az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

Együttműködési Megállapodás szerint.  

Szentgotthárd Város Polgármestere az 

Együttműködés koordinálásával 

Polgármesteri Megbízottat bíz meg: 

Koszár András alpolgármestert, akinek a 

feladata az együttműködés rendszerének 

kialakítása és a gyakorlatban történő 

megvalósítása. Munkáját a polgármesterrel 

előzetesen egyeztetve köteles ellátni, 

munkájáról folyamatosan köteles 

beszámolni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Koszár András alpolgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

 

 

V/70/2021. 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. Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzatának a Szent Péter 

és Szent Pál kápolna mellett 

található hősi emlékmű 

felújítására irányuló kérelmét 

190 500,- Ft-tal támogatja, 

b. Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzata játszótéri elemek-

, sportcélú eszközök beszerzésére, 

valamint parkosításra irányuló  

kérelmét 350 000,- Ft-tal 

támogatja,  

c. Zsida-Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata sportpálya 

átalakítására, kultúrház 

renoválására, faluszépítésre 

irányuló kérelmét 250 000,- Ft-tal 

támogatja, 

d. Farkasfa Városrészi 

Önkormányzata helységnév tábla 

felújítására, kiegészítésére és a 

farkasfai szerek névtábláinak 
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elkészítésére irányuló kérelmét 

350 000,- Ft-tal támogatja, 

e. Jakabháza Városrészi 

Önkormányzata városrészi klub 

bejárati ajtajának cseréjére 

irányuló  kérelmét 350 000,- Ft-

tal támogatja, 

f. Rábafüzes Városrészi 

Önkormányzata Wéber Antal 

emlékhely kialakítására valamint 

szabadtéri rendezvényhelyszín 

kialakítására irányuló kérelmét 

350 000,- Ft-tal támogatja 

azzal, hogy  

- az infrastrukturális jellegű 

munkálatok kötelezettségvállalásai 

előtt előzetesen a városüzemeltetési 

vezető jóváhagyását kell kérni, 

továbbá 

- a számlákat a kézhezvételt 

követően, a fizetési határidő lejárta 

előtt kell a Pénzügyre eljuttatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

              Doncsecz András 

Városüzemeltetési vezető 

 

 

V/71/2021. 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 Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítvány és a Takács Jenő 

Alapfokú Művészeti Iskola kérelmét egy 

két manuálos érintő képernyővel 

rendelkező hauptware alapú virtuális mobil 

orgona berszerzésére legfeljebb 750 000,- 

Ft összegig támogatja a 2021. évi 

költségvetés terhére. A támogatási 

szerződés a „Városi Civil Alap” felhívásra 

benyújtott pályázat pozitív elbírását 

követően köthető meg, a támogatás 

elszámolásának határideje a BGA Zrt. felé 

benyújtandó elszámolás határidejéhez 

igazodik.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

V/72/2021. 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 Szentgotthárdi VSE labdarúgó 

szakosztálya számára az 

Előterjesztés melléklete szerinti 

TAO pályázat megvalósításának 

önrészére 6.749.792, - Ft 

támogatást biztosít 

- a Rábatótfalui SE számára az 

Előterjesztés melléklete szerinti 

TAO pályázat megvalósításának 

önrészére 7.202.717, - Ft 

támogatást biztosít 
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azzal, hogy a támogatottak a támogatással 

kötelesek elszámolni az Önkormányzat 

felé, illetve az Önkormányzatot a 

rendelkezésére álló felületeken / 

csatornákon támogatóként kötelesek 

megjeleníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

V/73/2021. 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 az Előterjesztés szerinti  

Vízi Vándor Tábor eszköz fejlesztése című 

projekt megvalósítását támogatja, ahhoz 

3.000.000,- Ft-ot biztosít a költségvetési 

tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

     dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

az utalásért 

 

 

V/74/2021. számú Határozat 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 27/2021. (I. 29.) számú 

Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyz

etben 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 azzal, hogy 

a Jó Pásztor (Brenner) kápolnánál 

tervezett vizesblokkhoz a 

víziközmű bekötővezetékek 

kiépítésre kerüljenek. A 

megvalósításhoz legfeljebb 6,40 

millió Ft összegű forrást az 

önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében biztosítani kell.  

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős: Kovács Ágnes pénzügyi 

vezető, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

V/75/2021. 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 SZET Szentgotthárdi Kft 

2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját 118.666 eFt eszköz-forrás 

egyezőséggel elfogadja, és egyben 

hozzájárul osztalék kifizetése nélkül a 
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2020. évi 4.901 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

               

 

 

V/76/2021. 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 Szentgotthárdi Ipari Park 

Kft 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját  195.706 eFt eszköz-forrás 

egyezőséggel elfogadja, és egyben 

hozzájárul a 2020. évi  - 40.038 eFt adózott 

eredmény (veszteség) következő évekre 

történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

V/77/2021. 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 SZET Szentgotthárdi Kft 

részére 1.690.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt elektromos takarítógép 

beszerzéséhez, a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

V/78/2021. 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 - Szentgotthárd város 

önkormányzata nevében - a Szentgotthárd 

és Térsége Iskola és a Vas Megyei 

Szakképzési Centrum III. Béla 

Technikuma alábbi pedagógusainak a 

díszoklevelek mellett megköszöni hosszú 

évtizedes pedagógusi munkájukat. 

 

A 

202

0-as 

évb

en 

Név Lakcím 

Díszokl

evél 

fokozat

a 

Jutal

om 

(nettó

) 

1. 
Kovács 

Elemér

Szentgott

hárd, 

Gyémán

t 

45.00

0, -Ft 
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né Kossuth 

Lajos u. 

43. 

 

2 
Aporfi 

László 

Szentgott

hárd, 

Mária 

utca 6. 

 

Vas 
60.00

0, -Ft 

3. 

Tóth 

Andor

né 

Szentgott

hárd, 

Vörösmar

ty utca 9. 

 

Arany 
30.00

0, -Ft 

4. 

Huszár 

Ferenc

né 

Szentgott

hárd, 

Táncsics 

Mihály 

utca 18. 

 

Gyémán

t 

45.00

0, -Ft 

5. 

Unger 

Magdo

lna 

Szentgott

hárd, 

Alkotmán

y út 42. 

 

Gyémán

t 

45.00

0, -Ft 

6. 

Labrit

z 

Béláné 

Szentgott

hárd, 

Tótfalusi 

út 91. 

 

Vas 
60.00

0, -Ft 

7. 

Kovács 

Gyulá

né 

Szentgott

hárd, 

Mátyás 

király 

utca 6. 

 

Arany 
30.00

0, -Ft 

 

A 

202

1-es 

évb

en 

Név Lakcím 

Díszokl

evél 

fokozat

a 

Jutal

om 

(nett

ó) 

8. 

Komáro

mi 

Józsefn

é 

Szentgott

hárd, 

Kossuth 

Lajos 

Arany 
30.00

0, -Ft 

utca 51. 

 

9. 

Soós 

Ferencn

é 

Szentgott

hárd, 

István 

király 

utca 2. 

 

Gyémán

t 

45.00

0, -Ft 

10. 

Hrabov

szky 

Dezsőné 

Szentgott

hárd, 

Szécheny

i út 23. 

 

Vas 
60.00

0, -Ft 

11. 
Kocsis 

Antalné 

Szentgott

hárd, 

Kossuth 

Lajos 

utca 17. 

 

Vas 
60.00

0, -Ft 

12. 
Für 

Katalin 

Szentgott

hárd, 

Mártírok 

út 4. 

 

Arany 
30.00

0, -Ft 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

díszoklevelek mellé – a fentieknek 

megfelelően – összesen nettó 540.000.- Ft-

ot (bruttó 635.292,- Ft-ot) biztosít. Az 

elismerés összegének fedezete a 2021. évi 

költségvetésben tervezett kitüntetési keret.  

A díszoklevelek átadására az aktuális 

járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

kerül sor. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

     Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
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V/79/2021. 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 Lakások bérletéről szóló 

többször módosított 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 2. §. /2/ bekezdése 

alapján hozzájárul Sárközi Andrea 9970 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. I/8. sz. 

alatti lakos bérleti szerződésének szociális 

alapon, határozott időre - 2 évre - 2021. 

május 1-től 2023. április 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 vezető-főtanácsos, 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

V/80/2021. 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.  

Szentgotthárd város polgármestere nem 

járul hozzá Nunkovicsné Sárközi Adrienn 

9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. ttér 7. sz. 

alatti lakos, bérlő kérelme alapján a 9970 

Szentgotthárd Ady u. 6. tetőtér 7. sz. alatti, 

38 m2 alapterületű 1 szobás komfortos, 

piaci alapon bérbe adott lakás szociális 

alapon bérbe adott lakássá történő 

átminősítéséhez. 

 

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.  

Szentgotthárd város polgármestere a 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. I/6. sz. alatti 

29/A/8  hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 1 

szobás komfortos lakásra Nunkovicsné 

Sárközi Adrienn 9970 Szentgotthárd, Ady 

E. u. 6. ttér 7. sz. alatti lakos szám alatti 

lakossal történő, határozott idejű (1 év) 

bérleti szerződés megkötéséhez járul 

hozzá, a következő előfeltételek teljesülése 

esetén: 

a.)  Nunkovicsné Sárközi Adrienn 

9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. 

ttér 7. sz. alatti lakos a jelenlegi 

piaci alapon fennálló lakásbérleti 

szerződését a Szentgotthárd, Ady 

E. u. 6. ttér 7. alatti lakásra 

felmondja és a lakásból kiköltözik 
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b.) ezzel egyidejűleg Nunkovicsné 

Sárközi Adrienn a piaci alapon 

bérelt Szentgotthárd, Ady E. u. 6. 

ttér 7. szám alatti lakásra 

felhalmozott bérleti díjtartozás 

részletekben történő megfizetését 

vállalja – erre szerződésben vállal 

kötelezettséget a SZET 

Szentgotthárdi Kft felé – akár 

hosszabb időtartam alatt is 

 

Nunkovicsné Sárközi Adrienn csak ezek 

teljesülése esetén köthet bérleti szerződést 

a Széll K. tér 15. I/6. alatti lakásra. 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,  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos, 

SZET Szentgotthárdi Kft-t. 

 

 

V/81/2021. 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 TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 azonosítószámú „A 

SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése” című projekt 

megvalósításához szükséges saját 

forrást - a 164/2019. sz. határozatban  

megítélt 800.000,- Ft-on felül - 

további legfeljebb 23.184.453,- Ft 

mértékig biztosítja a költségvetési 

tartalék terhére azzal, hogy 

amennyiben a kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárás során 

beérkezett legkedvezőbb árajánlat 

magasabb, a költségeket a kivitelezési 

szerződés megkötése előtt újra elő kell 

terjeszteni.  

 

2. A Szentgotthárd Város polgármestere 

egyetért azzal, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata „A SZEOB 

Tótágas Bölcsődéjének férőhely-

bővítése” című projekt keretében – a 

végleges költségek ismeretében - 

igénylést nyújtson be az Irányító 

Hatósághoz a felmerülő 

költségnövekmény fedezetének 

biztosítása érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi 

vezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

V/82/2021. 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 : 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 100%-os 
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tulajdonát képező Gotthárd-Therm 

Kft. 2020. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolóját – (mínusz) 

143.047 e Ft adózás előtti 

eredménnyel (veszteséggel), 

osztalék kifizetése nélkül, a 2020. 

évi mérleget eszköz és forrás 

oldalon egyezően 2.605.522 e Ft 

összegben elfogadja azzal 

kiegészítve, hogy a 2020. évben 

tartozásátvállalásként teljesített 

kifizetéseket visszafizetendő 

működési célú kölcsönnek tekinti. 

 

Egyben hozzájárul a 2020. évi – 

(mínusz) 143.047 e Ft adózott 

eredmény (veszteség) következő 

évekre történő elhatárolásához, 

továbbá a 408.069 e Ft összegű 

tőkerendezés végrehajtásához 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata – mint a Gotthárd-

Therm Kft. egyedüli tagja – saját 

tőke emelést határoz el.  

A Ptk. 3:198. § (2) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel jelen 

határozatban rögzítésre kerül, hogy: 

▪ lekötött tartalékba 49.900 eFt 

veszteségrendezés miatti 

tulajdonosi pótbefizetés történik  

▪ törzstőkeemelésre 100 eFt (azaz 

Egyszázezer) forint pénzbeli 

hozzájárulással teljesít a 

tulajdonos  

▪ tőketartalékba helyez 358.069 

eF-ot. 

 

A saját tőke emelés forrása: 

▪ 50.000 e Ft 

tulajdonosi 

pótbefizetés 

veszteségrendezés 

céljából 

▪ a Gotthárd-Therm 

Kft felé 

2020.évben vállalt 

tartozásátvállalás 

és tagi kölcsön 

összege 38.834 eFt 

▪ a Gotthárd-Therm 

Kft 2020.évben 

felvett 

munkabérhitel 

kezességvállalójak

ént fizetett 

összegből 30.000 

eFt 

▪ a Gotthárd-Therm 

Kft. 

kötvénykibocsátás

ának 

kezességvállalójak

ént fizetett 

összegből 289.235 

eFt. 

 

a) A Ptk. 3:198 § (2) bekezdésében 

előírtak okán rögzítésre kerül, 

miszerint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az a személy, aki a 

pénzbeli, és a nem pénzbeli 

hozzájárulás teljesítésére jogosult, 

de egyben köteles is. Az 

egyszemélyes társasági jelleg okán 

elsőbbségi joggal rendelkező 

személy nincs, és a kijelölt 

személyeknek a törzstőke-

emelésben való részvételi arányáról 

sem kell határozni. 

 

b) A vagyoni hozzájárulás teljesítési 

ideje: 2021. május 30. 

 

 

c) Az Önkormányzat és a Gotthárd-

Therm Kft. között 

„Tartozáselismerési és 
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tartozásrendezési szerződés” 

elnevezésű okiratban foglaltakkal 

egyetért és feljogosítja a 

polgármestert az Önkormányzat 

képviseletében történő aláírására.  

 

 

d) A társasági szerződés eddigi 4. 

pontja, melynek szövege: „A 

társaság törzstőkéje összesen 

140.800.000,- Ft, amely 

110.200.000,- Ft pénzbeli betétből 

és 30.600.000,- Ft nem pénzbeli 

betétből (apportból) áll. A pénzbeli 

betét teljes egészében befizetésre 

került, az apportlista szerinti 

apportot Szentgotthárd Város 

Önkormányzata teljes egészében 

szolgáltatta.” A Képviselő-testület 

– jelen alapító okiratot módosító – 

döntése alapján „A társaság 

törzstőkéje összesen 140.900.000,- 

Ft, amely 110.300.000,- Ft pénzbeli 

betétből és 30.600.000,- Ft nem 

pénzbeli betétből (apportból) áll. A 

pénzbeli betét teljes egészében 

befizetésre került, az apportlista 

szerinti apportot Szentgotthárd 

Város Önkormányzata teljes 

egészében szolgáltatta. A törzstőke 

jelenlegi mértéke tartalmazza a 

2020. április 25-én végrehajtott 

törzstőkeemelés összegét.” 

szövegrészre fog változni.  

 

e) Szentgotthárd Város Polgármester 

felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a 

szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a 

cégbírósági bejegyzéshez 

szükséges előkészítést és 

intézkedéseket tegye meg.  

 

A  pénzbeli hozzájárulás fedezete a 

2021.évi tartalék, pályázati tartalék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Koós Melinda ügyvezető igazgató 

 


