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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. JÚNIUS 14-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/99/2021. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2021. évi szabályzata. 2. 

 

V/100/2021. Sportcsarnok befejezésének támogatása.     2. 

 

V/101/2021. A városi rendezvénykeret megemelése és kordonok beszerzése.   2. 

 

V/102/2021. Arany díszoklevelek adományozása – Variné Trifusz Mária.  3. 

 

V/103/2021. Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8.  3. 

 

V/104/2021. Szentgotthárdi Téglaipari Kft. belterületbe vonási kérelme.   3. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

 

V/99/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V.21.) 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 elfogadja a 2021. évi 

Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alap szabályzatát az előterjesztés 

1. sz. melléklete szerint, valamint a 

támogatásigénylő lapokat a 2. és 3. sz. 

melléklet szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

V/100/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V.21.) 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 úgy dönt, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére 

bruttó 4.500.000,- Ft támogatást biztosít a 

2021. évi költségvetés terhére. a 

sportegyesület beruházásában elkészült 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. alatti 

kézilabda csarnokban a küzdőtér mellett 

megépített balesetveszélyes  dobogó 

elbontása- és a korábbi beázások miatt a 

kétoldali nézőtéri folyosók és a hozzájuk 

kapcsolódó lépcsők speciális festékkel 

történő lefestése költségeinek fedezésére.  

A támogatás kizárólag a fent említett 

munkálatok kiegyenlítéséhez használható 

fel. A támogatáshoz támogatási szerződés 

megkötése szükséges. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

      Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

V/101/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V. 21.) 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 városi rendezvénykeretet 18,5 

millió Ft-ra emeli meg az 

önkormányzat költségvetésében 

azzal, hogy abból 18 M Ft 

felhasználására az önkormányzat 

külön megállapodást köt a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesülettel, 

- a rendezvények megtartásához 

szükséges hágó kordonok 

beszerzésére az előterjesztésben 

foglaltak szerint (bruttó) 

4.286.250,- Ft összeget biztosít. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László Önk-i és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

V/102/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V.21.) 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, így Szentgotthárd Város 

Polgármestere Variné Trifusz Mária 

(Szentgotthárd, Arany János utca 20. sz. 

alatti lakos) részére az Arany díszoklevele 

mellé nettó 30.000, -Ft jutalmat biztosít, 

továbbá az anyagi elismerés mellett 

köszöni hosszú évtizedes pedagógusi 

munkáját is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

     Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

V/103/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V. 21.) 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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett 

kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területű 

ingatlanából az előterjesztés 3. sz. 

melléklet szerinti kisajátítási vázrajz és 

területkimutatás alapján az 

ingatlanmegosztás megtörténjen és az 

ingatlan nyilvántartásban átvezetésre 

kerüljön az előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti „Telekalakítással vegyes  

kisajátítást helyettesítő térítésmentes 

átruházási szerződés közérdekű célra” 

szóló megállapodás  alapján. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester,  

              Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

V/104/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 271/2021. (V.21.) 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 

Téglaipari Kft. (1112 Budapest 

Háromszék u. 37.) kérelmezőnek 

mint  a szentgotthárdi 0146/8  hrsz-

ú kivett épület, udvar, fásított 

terület és rét megnevezésű telek  

tulajdonosának kérelme alapján az 

ingatlan  belterületbe vonását 

kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

beépítésre szánt terület – 

kisvárosias lakóterület – Lk 12 és 

Lk 13  jelű építési övezet 
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beépítésre szánt terület – 

kertvárosias lakóterület – Lk3-O3 

jelű építési övezet 

 

 beépítésre nem szánt terület – 

zöldterület közpark - Zkp jelű 

övezet 

beépítésre nem szánt terület –  

közlekedési és közműterület - Köu 

jelű övezet, kerékpáros és gyalogút 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az ingatlan 

 tulajdonosának kérelme alapján 

kinyilatkoztatja, hogy a 

szentgotthárdi  0146/8 hrsz-ú  telek 

hasznosítása 4 éven belül 

megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás 

kezdeményezése előtt a Kérelmezővel 

megállapodást  kell kötni melyben a 

Kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalni 

arra, hogy az  eljárás  kapcsán felmerülő 

valamennyi költséget előzetesen megfizeti 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 

részére azzal, hogy az önkormányzat csak 

a költségek előzetes  letétbe  helyezése 

után indítja meg az eljárásokat. 

              

           Határidő: közlésre azonnal 

           Felelős: Doncsecz András 

 

 


