
Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-31/2021. szám 

 

 

V/31/2021. 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  

a.) Szentgotthárd Város Polgármestere támogatja, hogy a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium székhelyintézménye, valamint a Széchenyi 

István Általános Iskola tagintézmény fenntartói joga átadásra kerüljön a Szombathelyi 

Egyházmegye részére a 2021/2022. tanévtől kezdődően. 

b.) Szentgotthárd Város Polgármestere támogatja, hogy a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Vargha Gábor Kollégiuma fenntartói 

joga átadásra kerüljön a Vas Megyei Szakképzési Centrum részére a 2021/2022. 

tanévtől kezdődően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

 

 

 

       

     Huszár Gábor  

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. március 16-i polgármesteri döntés 
határozatai 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-32/2021. szám 

 

 

V/32/2021. 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 Szombathelyi Tankerületi Központ 

kérésére az alapító okiratok tervezett módosításaival az alábbiak szerint határoz:  

 
sorszám  Feladatellátási 

hely 

Átszervezési javaslat Önkormányzati 

vélemény 

1. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Arany János 1-4. 

Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Arany János 

utca 2. 

A Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola és Gimnázium 

Arany János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolája 

tagintézmény kiválása. A 

kiválással érintett intézmény 

neve: Szentgotthárdi Arany 

János Általános Iskola 

Egyetért 

2.  Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Arany János 1-4. 

Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Arany János 

utca 2.. 

A kiválással érintett 

tagintézményben az 

évfolyamok számának 

növelése az 5-8 évfolyammal. 

Egyetért 

3. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Széchenyi István 

5-8 Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Az évfolyamok számának 

növelése az 1-4. évfolyammal. 

Egyetért 

4. Szentgotthárd 

és Térsége 

Szentgotthárd és 

Térsége 

A felvehető maximális 

tanulólétszám növelése 320 

Egyetért 



Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Széchenyi István 

5-8 Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

főről 450 főre , a nemzetiségi 

nevelési-oktatásba felvehető 

maximális tanulólétszám 

növelése 40 főről 80 főre. 

5. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium Dr. 

Vargha Gábor 

Kollégiuma 

9970 

Szentgotthárd, 

Hunyadi utca 27. 

A kollégium kiválása Egyetért 

6. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

9970 

Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 

2-4 

Feladatbővülés: A többi 

gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók 

nevelése-oktatása (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, érzékszervi fogyatékos 

– hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – látási 

fogyatékos) feladat felvétele a 

gimnáziumi nevelés-oktatás, az 

általános iskolai nevelés-

oktatás, a nemzetiséghez 

tartozók gimnáziumi nevelés-

oktatása és a nemzetiséghez 

tartozók általános iskolai 

nevelése-oktatása pontokba is. 

A sajátos nevelési igényű 

tanulók felvehető maximális 

tanulólétszáma: a gimnáziumi 

nevelés-oktatásban 5 fő, az 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 5 fő, a 

nemzetiséghez tartozók 

gimnáziumi nevelés-oktatásban 

3 fő, a nemzetiséghez tartozók 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 3 fő. 

Egyetért 

7. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Új telephely létrehozása. Egyetért 

8. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Telephelyen új művészeti ág és 

azon belül új tanszék indítása: 

Zeneművészeti ág (új tanszék: 

zeneismeret tanszék). A 

Egyetért 



maximálisan felvehető tanulói 

létszám 30 fő. 

9. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Telephelyen új művészeti ág és 

azon belül új tanszék indítása: 

Képző- és iparművészeti ág (új 

tanszakok: grafika és festészet 

tanszak, képzőművészeti 

tanszak). A maximálisan 

felvehető tanulói létszám: 100 

fő. 

Egyetért 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

 

          Huszár Gábor   

           polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-33/2021. szám 

 

 

V/33/2021. 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 Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum 2021. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné megbízott igazgató 

 

 

  

 

 

          Huszár Gábor   

           polgármester  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-34/2021. szám 

 

 

V/34/2021. 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  

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkaköre betöltésére a jelen 

határozat 1. sz. melléklete szerint  pályázatot írja ki.  

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Határ idő: a pályázat megjelentetésére: 2021. március 30. 

 

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. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakörére beérkező 

pályázatok véleményezésére szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai: 

• az  intézményi alkalmazottak képviselője, 

•  a fenntartó delegáltjaként : Sebestyénné Németh Eszter  az Önkormányzati 

Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága külső tagja 

• a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakmai szervezet által delegált  tag 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: a bizottsági tagok felkérésére: 2021. április 15. 

 

 

 

 

 

         Huszár Gábor  

         Polgármester   

                          

  



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-35/2021. szám 

 

 

V/35/2021. 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 egyetért azzal, hogy a 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 kódszámú 

kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata – a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

konzorciumi partnerségével – pályázatot nyújtson be a „Szentgotthárdi csapadékvíz-

elvezető rendszer fejlesztése” címmel az előterjesztésben meghatározottak szerint. 

 

2. Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott 

pályázat kedvező elbírálása esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen megvalósuló zárt-csapadékcsatorna építéssel 

érintett, a projektben nem szereplő teljes szakaszon a teljes körű járda felújításhoz 

szükséges saját forrást összesen legfeljebb 33.000.000,- Ft összegben biztosítja a 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2021.03.31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

   

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-36/2021. szám 

 

 

V/36/2021. 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: 

1. A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

19/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet szerinti helyi építési szabályzat, és 

szabályozási terv módosítására irányuló kezdeményezések nyomán történő módosítási 

eljárásában az államigazgatási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett 

észrevételeket elfogadja, az egyeztetési szakaszt lezárja.  

Ahol a megadott véleményben kértek megfelelnek a 2010. évi CXXX. törvényben 

meghatározottaknak és a véleményezésre bocsátott  dokumentáció érdemi módosítását 

eredményezik, ott a vélemények alapján a dokumentáció módosítását el kell végezni. 

2. Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerint eljárva a lezáró döntés dokumentálását és 

közzétételét követően a 40. § (1) bekezdése alapján a településrendezési eszköz 

tervezetét az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési 

szakaszban keletkezett egyéb dokumentumokat végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítésznek meg kell küldeni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kiss Gábor Főépítész 

                Doncsecz András Városüzemeltetési Vezető 

 

     

Huszár Gábor 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-37/2021. szám 

 

 

V/37/2021. 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.  

Szentgotthárd Város polgármestere egyetért  

- a Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit KFT 

"végelszámolás alatt" végelszámolási zárómérlegének elfogadásával azzal, hogy az 

ügyvezetőnek, mint a végelszámolói feladatokat ellátó személynek a taggyűlés 

díjazást nem állapít meg,  

- a társaság jogutód nélkül történő megszüntetésével,  

-  a társaság iratainak megőrzési helyszínével az előterjesztés mellékletei szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

   

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-38/2021. szám 

 

 

V/38/2021. 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 egyetért egy Együttműködési és bérleti 

szerződés megkötésével Kocsis Balázs Imre egyéni vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. 

sz. (adósz.: 56396630-1-38) alatti lakossal ami magában foglalja  

- az együttműködést a tógondnoki feladatok ellátásában  

- bérleti jogviszony létrehozását az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 32/2013.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályáztatás mellőzősével a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú 

Hársas- tó strand részénél lévő 20 m2-es büfé építményre. A bérleti jogviszony 

2021.04.01-től 2021.12.31-ig tart, ezen belül a tógondnok foglalkoztatása 2021. 

június 15 – 2021. augusztus 31. között történik. A bérleti díj a megállapodás fennállta 

alatt  250.000.-Ft. A tógondnok foglalkoztatásáért 307.000.- Ft-ot fizet az 

önkormányzat.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Huszár Gábor 

                                                                                                                   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-39/2021. szám 

 

 

V/39/2021. 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 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 

7.számú,  szentgotthárdi 1356/A/14 hrsz-ú, 85 m2-es lakást és a használat szempontjából a 

lakáshoz tartozó szentgotthárdi 1356/A/15 és szentgotthárdi 1356/A/16 hrsz-ú 4-4 m2-es 

raktár értékesítésre kijelöli.  

Vételár: 19.000.000.- Ft.  A lakás ára: 16.697.000.-Ft, a használat szerint a lakáshoz 

tartozó 1356/A/15 hrsz-ú raktár: 1.220.000.-Ft, a 1356/A/16 hrsz-ú raktár: 1.083.000.-

Ft. 

 

Felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy az értékesítéshez szükséges ajánlatot közölje ki az 

érintett bérlővel.  

 

Amennyiben a Bérlő a jogszabályoknak megfelelően nyilatkozik a vásárlási szándékáról, az 

adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-40/2021. szám 

 

 

V/40/2021. 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 Dolgos Díszfaiskola Kft és a Támis Rent Kft 

mint a szentgotthárdi termelői piac üzemeltetőinek az üzemeltetés beindítása kapcsán a 

következőket fogadja el: 

- Az önkormányzat által bérbeadás útján hasznosított  helyiségekre fennálló bérleti 

szerződéseket egyelőre  nem szünteti meg, viszont a bérlőkkel kapcsolatban felmerülő 

problémák esetén  a legmesszebb menőkig együttműködik az Üzemeltetőkkel   

- Az önkormányzat a bérlőinél rendszeresen kontrollálja a bérleti szerződésben foglaltak 

végrehajtását  

- Az üzletház bérleményeire és kiszolgáló helyiségeire vonatkozó előírások a termelői 

piacra is vonatkoznak 

- Abban az esetben, ha a Bérlők bármilyen módon megszegik az Üzemeltetők által a 

termelői piac és az üzletház üzlethelyiségeire és kiszolgáló helyiségeire  vonatkozóan 

meghatározottakat és ezt az Üzemeltetők jelzik az önkormányzat felé, akkor az 

önkormányzat haladéktalanul intézkedik és három munkanapon belül a rendet teljesen 

helyreállítja, a Bérlőkkel szemben az üzletház és a termelői piac működésének 

biztosítása érdekében intézkedik 

- Amennyiben a Bérlők rendellenes magatartása az önkormányzati figyelmeztetés és 

jelzés ellenére sem változik meg, akkor erre hivatkozva  felmondja a bérleti 

szerződést. 

- A termelői piac mielőbbi megfelelő beindítása érdekében segíti az Üzemeltetőket. 

- Az önkormányzat folyamatos tájékoztatást kér a termelői piac működéséről és 

folyamatosan segítséget ad az Üzemeltetőknek. 

- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a piac működtetése érdekében a vásárlók 

részére WC kerüljön kialakításra az önkormányzati területen – sem ezért, sem a 

földhasználati jog biztosításáért ellenértéket nem kér 

- A termelői piacon és környezetében a rend biztosítása érdekében gyakrabban ellenőriz 

a közterület - felügyelet 

- A termelői piaccal kapcsolatos valamennyi bevétel az Üzemeltetőket illeti 

- Az önkormányzat vállalja az üzemeltetési költségekhez való hozzájárulást a bérlőin 

keresztül. 

A termelői piac működtetéséhez szükséges megállapodásba ezeket a feltételeket és 

vállalásokat be kell emelni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 



 

  

                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                    Polgármester 

          
 

  



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 
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V/41/2021. 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 

Nagy István és Nagyné Kovács Judit 9970 Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5. II/6. sz. alatti 

lakosok bérleti szerződésének szociális alapon, határozott időre - 5 évre - 2021. április 1-től 

2026. március 31-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. 

 

 

 

 

                                                                      Huszár Gábor 

                                                                     Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város  

Polgármestere 
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V/42/2021. 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.  

Szentgotthárd város polgármestere nem járul hozzá ahhoz, hogy Siska Renáta 9970 

Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz. alatti lakos, az általa bérelt önkormányzati 

tulajdonú bérlakásba Molnár Jenő  (szül.: Szentgotthárd, 1962.01.24., an.: Kurucz 

Magdolna) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/C. I/4. sz. alatti lakost  tartózkodási helyre 

befogadja. Szociális bérlakás a szociális helyzete alapján segítségre: lakhatás 

biztosítására  szoruló személynek és családjának nyújtható. A lakásbérlő és kiskorú 

gyermekei egy családot alkotva lakhatnak szociális alapon az önkormányzat egy 

lakásában. Oda további, a kérelmező által is hangsúlyozottan nem a családhoz tartozó 

személy (barát) nem jelentkeztethető be – ennek engedélyezése precedenst jelenthetne 

más hasonló esetekben is ami nem kívánatos gyakorlatot indíthat el.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

 

 

 

                                                                         Huszár Gábor 

                                                                       Polgármester 

 

 

 

 

 

 


