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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2021. MÁJUS 30-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/89/2021. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása.  2. 

 

V/90/2021. Szigetüzemű mikormobilitás töltőpont létesítése.    2. 

 

V/91/2021. Területszerzések I. - Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer 

fejlesztése.          2. 

 

V/92/2021. Doszpot Balázs és társai telekrendezési kérelme.    3. 

 

V/93/2021. Ingatlanvásárlási kérelem Sztg-Jakabháza, 2508/2 hrsz. König Mátyás 

kérelme.         3. 

 

V/94/2021. Szentgotthárdi 93/2 hrsz-ú ingatlan ,( Sporttelep) ügye.   3. 

 

V/95/2021. A   Móra Ferenc Városi Könyvtár és  Múzeum igazgatói munkakörének 

ellátása.         4. 

 

V/98/2021. Lakcím bejelentkezéshez hozzájárulás kérése (Gazdag Lajosné).  4. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

V/89/2021. 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 Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum intézmény 

Könyvtárának nyári nyitvatartását az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak 

alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2019. július 19-től július 23-ig a 

központi könyvtár minden 

részlege zárva tart, 

- 2019. július 12-16. között a 

központi könyvtár 

gyermekrészlegben a kölcsönzés 

részlegesen szünetel, 

- a Múzeum nyitvatartása nem 

változik, hétfőtől szombatig 10 – 

15 óráig tart nyitva. 

   

Az olvasókat a nyitva tartás módosításáról 

megfelelően tájékoztatnia kell az 

intézménynek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Tiborné mb.igazgató 

 

 

V/90/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

 271/2021. (V. 21.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetb

en 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  kinyilvánítja 

együttműködési szándékát arra 

vonatkozóan, hogy az InnoLAB 

Engineering Kft.-vel (9970 

Szentgotthárd, Zsidai út 50.) 

együttműködve a Szentgotthárd 7/4. 

hrsz.-ú ingatlanon szigetüzemű 

mikromobilitási töltőpont kerüljön 

telepítésre. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a megvalósításhoz 

legfeljebb 3.329.150,- Ft összegű 

forrást különít el az önkormányzat 

2021. évi költségvetésében. A 

rendszer kiépítésének költségeit 75 %-

os részarányban az önkormányzat, 25 

%-os részarányban pedig az 

ajánlattevő InnoLAB Engineering Kft 

viseli. Ugyanilyen arány illeti meg 

őket a működtetés bevételeiből is.  A 

készülék üzemeltetéséhez szükséges 

forrást az önkormányzat éves 

költségvetéseiben folyamatosan 

biztosítani kell.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető 

 

 

V/91/2021. 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 a 
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„Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 

kódjelű pályázat keretében megvalósuló 

szentgotthárdi csapadélvíz – elvezető 

rendszerhez szükséges, a szentgotthárdi 

855. hrsz.-on nyilvántartott kivett 

beépítetlen terület megnevezésű 6773 m2 

alapterületű ingatlan 5.994.105,- Ft 

vételáron történő megvásárláshoz. Forrás: 

Önkormányzat 2021. évi költségvetés 

ingatlan vásárlás kerete és a tartalék keret. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

V/92/2021. 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 határoz, hogy 

Doszpot Balázs 9970 Szentgotthárd 

Tótfalusi u. 110. szám alatti lakos 

és társai kérelmére a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező Szentgotthárd 

4054 hrsz-ú ingatlan  kérelemhez 

mellékelt helyszínrajzon megjelölt 

részét Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Doszpot Balázs  

Szentgotthárd Tótfalusi u. 110. 

szám alatti lakos és társai 

tulajdonába átadja azzal, hogy  a 

leválasztandó nyúlvány, mint 

önálló hrsz-ú telek közforgalom 

elől el nem zárt magánútként 

kerülhet ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésre. Az átadás kapcsán 

felmerülő valamennyi költség a 

kérelmezőket terheli.      

 

           Határidő: közlésre azonnal 

           Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

V/93/2021. 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 

2508/2 hrsz-ú, 1883 m2 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű  1/1 

arányban az Önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés 

legkésőbb 2021.06.10.  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

V/94/2021. 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 

kezdeményezi a Szentgotthárd város 

Önkormányzata mint eladó és a 
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Szentgotthárdi kézilabda Klub mint Vevő 

között a szentgotthárdi 93/2  hrsz-ú 

ingatlan (Városi Sporttelep) ingatlanra 

2011. 10. 04-én megkötött Adásvételi 

szerződés 7. pontja alapján az ingatlan 

visszavásárlását. A visszavásárlást 

követően az önkormányzat vállalja, hogy a 

sportcsarnok épületére – ami önálló 

helyrajzi számmal fog rendelkezni - 

földhasználati jogot biztosít az épület 

tulajdonosának és hozzá fog járulni e jog 

földhivatali bejegyzéséhez is.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/95/2021. 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 Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum igazgatói 

munkakörének 2021. július 01. napjától 

2026. június 30. napjáig történő ellátásával 

Horváth Tiborné, Magyarlak, Kossuth L. u. 

137.sz. alatti lakost bízza meg. A vezetői 

munkakör  lejártát követően 2026.július 1. 

napjától  Horváth Tiborné  könyvtáros 

munkakörben határozatlan időre történő 

továbbfoglalkoztatásának lehetőségét a 

fenntartó biztosítja. 

Horváth Tiborné illetményét  2021.07.01. 

napjától  2026.06.30. napjáig  az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

• alapbér ( Mt)   

               bruttó   

256.800- Ft/hó 

• alapbéren túli munkabér és 

pótlékok:  

▪ határozott időre szóló  

keresetkiegészítés 

2026.06.30. napjáig          

bruttó    148.200-Ft/hó  

▪ kulturális 

munkavállaló vezetői 

pótléka    

2026.06.30. napjáig  

                                   

bruttó      45.000-Ft/hó 

Illetmény mindösszesen: 

   

 bruttó   450.000- Ft/hó 

 

Határidő: A határozat közlésére :azonnal 

     A munkaszerződés módosítására 

: 2021.06.30. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/98/2021. 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.  

Szentgotthárd város polgármestere 

hozzájárul ahhoz, hogy Gazdag Lajosné 

9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 14. I/4. sz. 

alatti lakos, az általa bérelt önkormányzati 

tulajdonú bérlakásba Kovács Zalán  

(szül.: Körmend, 1992.08.19.) 9970 

Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz.  

alatti lakost  állandó lakcímre befogadja.  

Gazdag Lajosné  Szentgotthárd, Deák F. 

u. 14. I/4.  sz. alatti lakossal fennálló 

bérleti szerződés megszűnése esetén 

Kovács Zalán  állandó lakcímre történő 

bejelentkezés jogcímén a lakásbérleti 

jogviszony folytatására, vagy másik 

lakásra nem tarthat igényt. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 


