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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. MÁJUS 15-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/83/2021. Zárszámadási határozat.       2. 

 

V/84/2021. Őriszentpéter – Szalafő és Környéke Földtulajdonosi Közösség nyilatkozata.

            2. 

 

V/85/2021. Gépjármű beszerzése.        2. 

 

V/86/2021. Szentgotthárd-Zsida városrészi sportpálya területén többfunkciós szabadidő-

sport park létrehozása.       3. 

 

V/87/2021. Virtuális Európa nap finanszírozása a külkapcsolati keretből.  3. 

 

V/88/2021. Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Közoktatásért Díjra”.   3. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

V/83/2021. 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, ezért Szentgotthárd Város 

polgármestere a 

a)  2020. évi pénzmaradvány 

vonatkozásában úgy határoz, hogy 

az kerüljön a 2021.évi költségvetési 

Tartalékba. 

b) 2. sz. melléklet szerint elfogadja a 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

vezetőjének Nyilatkozatát az 

intézmény belső kontroll 

rendszerek 2020.évi szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és 

eredményes működéséről. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

V/84/2021. 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 egyetért azzal, hogy 

az  

Őriszentpéter-Szalafő és Környéke 

Földtulajdonosi Közösség, a 2014-215 évi 

többlethasználati díjat 81.229 Ft-ot, a 

Farkasfa Jövőéért Egyesület részére átadja 

azzal, hogy  a haszonbérleti díj 

felhasználására a Földtulajdonosi 

_közösség szerződést köt az egyesülettel. 

Az elszámolási határidő: 2021. december 

31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr  Dancsecs Zsolt jegyző 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

   Biróné Nardai Veronika testületi 

ügyintéző     

 

 

V/85/2021. 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  

egyetért egy használt, legfeljebb 1 éves 

Opel Insignia típusú gépjármű 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal részére történő beszerzésével 

legfeljebb  7.910.755 Ft áron ami a 

költségeket is tartalmazza úgy, hogy a 

tulajdonában lévő NST-540 fogalmi 

rendszámú Opel Insignia típusú gépjármű 

beszámításra kerüljön legalább 3.000.000 

Ft ajánlati áron. A fizetendő vételár így 

összesen legfeljebb  4.910.755 Ft. 

A vételár fedezete: az önkormányzat 

tartalék kerete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

    Kovács Ágnes pénzügyi vezető  
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V/86/2021. 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 egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Zsida városrészén a 

Szentgotthárd Város önkormányzatának 

tulajdonát képező zsidai labdarúgó pálya a 

jövőben sport- és szabadidős célokra 

legyen hasznosítva: azon kialakításra 

kerüljön játszótér, labdarúgó kispálya, 

kosárlabda pálya, közösségi tér szabadtéri 

rendezvényekhez, sportolásra alkalmas tér 

további sporttevékenységekhez. A 

tervezett beruházásokat (változtatásokat) 

azok megkezdése előtt egyeztetni kell a 

tulajdonos önkormányzattal.  

    

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Doncsecz András 

Városüzemeltetési vezető 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző        

  

 

V/87/2021. 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 jóváhagyja a virtuális 

Európa nap során keletkezett költségek 

kifizetését összesen 312. 235,- ft értékben 

a 2021. évi külkapcsolati keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-88/2021. szám 

 

 

V/88/2021. 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, így a polgármesteri döntés 

értelmében a 2021. évben a „Szentgotthárd 

Közoktatásáért Díj”-at  

 

Kozákné Tóth Gabriella Szentgotthárd, 

Rózsa u. 26/ B,   

Hován István Ivánné Szentgotthárd, 

Tótfalusi u. 208., 

Kovács Jánosné Szentgotthárd, 

Vörösmarty M. u. 4. szám alatti 

lakosoknak adományozza. A díjjal járó 

összeg: bruttó 80.000,- Ft/fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 


