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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

25/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet      2. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

26/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet      2. 

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

27/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet      5. 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 



XVII. ÉVFOLYAM 32. SZÁM 2020. DECEMBER 21. 

 2 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

     25/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendelete  

 a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 

4/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) 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 Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. 

§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el:  

1. §  A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 

4/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-én lép 

hatályba. 

 

1. melléklet a 25/2020 (XII.21.) 

önkormányzati rendelethez 

 

a 4/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének módosításáról 

„A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz összegyűjtésével, szállításával 

és ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatási díjak: 

 

Természetes személy ingatlantulajdonos 

által fizetendő díj: 4096 Ft / m3  

A nem természetes személy 

ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 7035 

Ft / m3  

 

A díjak az általános forgalmi adót is 

tartalmazzák !” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

26/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendelete 

a parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

29/2017. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) 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 Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § A parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

29/2017. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (8)-(9) 



XVII. ÉVFOLYAM 32. SZÁM 2020. DECEMBER 21. 

 3 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:   

 

„(8) A 11. § (1) bekezdés szerinti 

kedvezményes éves bérletjegy kiadásakor 

az üzemeltetőnek a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát, vagy társas 

vállalkozás, illetve egyéb jogi személy 

esetében a szentgotthárdi székhelyet, 

vagy telephelyet igazoló okiratot és a 

gépjármű érvényes forgalmi engedélyét le 

kell fénymásolni és a kedvezményes éves 

bérletjegyet kiváltó személy adatait 

rögzítenie kell. Kedvezményes éves 

bérletjegyet az üzemeltetőnél személy 

szerint az igényelhet, aki Szentgotthárdon 

állandó lakcímmel rendelkezik. Más 

személy csak teljes bizonyító erejű 

meghatalmazás birtokában igényelheti a 

kedvezményes éves bérletjegyet. Ebben az 

esetben az üzemeltető a meghatalmazottat 

is nyilvántartásba veszi. Ha kérelmező 

társas vállalkozás, vagy egyéb jogi 

személy, akkor a bérletet kiváltó képviselő 

adatait is rögzíteni kell. 

(9) A 11. § (1) bekezdés szerinti 

kedvezményes éves bérletjegy abban az 

esetben állítható ki, ha a kérelem 

benyújtásának időpontjában a kérelmező 

bejelentett állandó szentgotthárdi 

lakcímmel, vagy társas vállalkozás, 

illetve egyéb jogi személy esetében a 

szentgotthárdi székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkezik. 

 

2. § A R. 9. § (6) – (7) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:   

„(6) A 11. § (2) bekezdés szerinti éves 

kedvezményes bérletjegyet a 

Szentgotthárdon székhellyel, telephellyel 

vagy kirendeltséggel rendelkező szervezet 

vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban 

együtt: Munkáltató) igényelheti a 

Munkáltatónál munkaviszonnyal vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonnyal rendelkező, Szentgotthárdon 

bejelentett állandó lakcímmel nem 

rendelkező természetes személy (a 

továbbiakban: dolgozó) kezdeményezése 

esetén, a dolgozó nevének és a dolgozó 

járműve rendszámának feltüntetésével. 

Dolgozónként legfeljebb egy darab éves 

kedvezményes bérletjegy igényelhető. Erre 

a bérletjegyre a 8. § (12) bekezdése 

előírásait kell alkalmazni. A Munkáltatóval 

fennálló jogviszony megszűnésekor a 

munkáltató köteles a bérletjegyet 

visszakérni és az üzemeltetőhöz 

visszajuttatni. Az üzemeltető külön 

nyilvántartást vezet a Munkáltató által 

igényelt dolgozói bérletjegyekről. Az a 

Munkáltató, amely a dolgozótól a 

jogviszony megszűnése esetén elmulasztja 

a bérletjegy visszavételét, az erről történő 

tudomásszerzést követő évben nem 

igényelhet dolgozói számára bérletjegyet. 

Amennyiben a dolgozó a bérletjegyet nem 

adja le a Munkáltatónál, akkor a 

Munkáltató ezt írásban jelezheti az 

üzemeltető felé. Ez a jelzés pótolja a 

bérletjegy átadását. Ilyen esetben a 

dolgozó, akinek a jogviszonya megszűnt, a 

bérletjegyet nem használhatja, a fizető 

parkoló használata fizetés nélküli 

várakozásnak minősül. Az üzemeltető a 

következő évi bérletjegyek kiadásáig 

írásban értesíti azt a Munkáltatót, amely e 

bekezdés szerinti mulasztása miatt nem 

igényelhet dolgozói számára bérletjegyet. 

(7) Egyebekben a 8. § (6)-(7), (12)-(13) és 

(16) bekezdésében, valamint a 13. § (4) 

bekezdésében foglalt szabályok 

vonatkoznak a kistérségi 

önkormányzatokra és a 9. § (1), (5) és (6) 

bekezdése szerinti intézményekre is.” 

 

3. § A R. 11.§ (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Szentgotthárdon bejelentett 

állandó lakcímmel, vagy társas 

vállalkozás, illetve egyéb jogi személy 

esetében székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkezők a 2. melléklet szerinti 

kedvezményes bérletjegy vásárlására 

jogosultak.” 

 

4. § A R. 11. §-a a következő (7) 

bekezdéssel egészíti ki: 
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„(7) A  koronavírus járvány elleni 

védekezés miatt meghozott 

intézkedésekre (ingyenes parkolás 

előírása) tekintettel 2021. évben a 11. § 

(1), illetve (2) bekezdés szerinti 

kedvezményes bérletjegyet igénylők a 2. 

mellékletben felsorolt kedvezményeken 

túl további 25 % kedvezményben 

részesülnek abban az esetben, ha a 

koronavírus-járvány helyzet miatt a 

2021. évben kiváltott bérletek 

érvényességi idejének legalább fele 

időszaka alatt ingyenes volt a parkolás. 

A bérletjegy árának 25 %-át a jogosult 

visszaigényelheti az üzemeltetőtől. A 

kérelmet írásban kell beadni legkésőbb 

2021. december 31-ig. A visszatérítésnél 

a visszatérítés iránti írásos kérelem 

beérkezésének az időpontja irányadó. A 

visszafizetés kamatmentesen történik” 

 

5.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

6. § Hatályát veszíti a  R. 8. § (10), (11) és 

(15) bekezdése: 

 

7. § E rendelet 2021. január 01-én lép 

hatályba. 

 

1. melléklet a 26/2020. (XII.21.) 

önkormányzati rendelethez 

 

a 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletének módosításáról 

 

 

„A fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendje 

1. Szentgotthárd városában a 

fizetőparkolási rendszerbe bevont 

parkolók:  

1.1. Széll Kálmán tér,  

1.2. Kossuth Lajos utca (a Széll 

Kálmán tértől a Tompa Mihály 

utcáig),  

1.3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől 

a Mártírok út 5. sz. épületig),  

1.4. Széchenyi út (a Széll Kálmán 

tértől a zöldterülettel a Deák 

Ferenc utca 11.szám alatti épület 

melletti járda vonaláig),  

1.5. Deák Ferenc utca (Széll Kálmán 

tértől a József Attila utcáig),  

1.6. Várkerti parkoló (Várkert nyugati 

oldalán lévő parkoló),  

1.7. Mártírok út (Mártírok út 2. számú 

épülettől a Mártírok út  6. számú 

épületig), 

1.8. Széchenyi út (Széchenyi út 8. – 

Deák Ferenc utca 15. – Széchenyi 

út 5.szám alatti épületek által  

határolt udvar  (tömbbelső) a 

József Attila utcai 

kereszteződésig),  

1.9. Hunyadi utca (a Széll Kálmán 

tértől a Hunyadi utca 14. számú 

ingatlanig (egykori autóbusz-

pályaudvar), beleértve a Hunyadi 

utca 21. szám alatti ingatlan körüli 

parkolókat, a Május 1. utca 2. (volt 

Kaszagyár) előtti területet, 

valamint a Pável Ágoston Múzeum 

mellett nyugati irányban lévő 

területet (1579/1 hrsz.), 

1.10. A Füzesi u. 3. szám alatti 

ingatlan  előtti terület, 

1.11. Árpád utca (a Széll Kálmán 

tértől az Árpád utca 4. számú 

épületig és a hozzá kapcsolódó 

parkolók),  

1.12. Arany János utca 

(Szabadság téri Liget előtti 

területe), 

1.13. József Attila utca a Rákóczi 

Ferenc utca csatlakozási pontjától 

a Deák Ferenc utca csatlakozásáig, 

1.14. Rákóczi Ferenc utca a 

Rákóczi Ferenc utca 5-től a József 

Attila utcáig.  

  

2. Az 1. pontban meghatározott fizető 

parkolókon belül időintervallum 

korlátozással érintett fizető-parkolók:  

2.1. Széll Kálmán téren lévő 

fizetőparkolók,  

2.2. Széll Kálmán tértől keleti irányba 

a Kossuth Lajos utcában a páros 

oldalon a Kossuth Lajos utca 6. 

számú épületig, illetve a Kossuth 
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Lajos utca páratlan oldalán a 

Kossuth Lajos utca 7. alatti épület 

előtti fizető parkolókig), 

2.3.  Széll Kálmán tértől nyugati 

irányba a Mártírok útja 1-3. számú 

épületek előtti és a Széchenyi út 4. 

épülete előtti fizetőparkolók a 

Mártírok útja 2. alatti ingatlan 

előtti gyalogátkelőhely vonaláig 

2.4. Árpád út 2. számú üzletsor előtti 

parkolók”. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

27/2020.(XII.21.) önkormányzati  

rendelete  

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) 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 Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott  

feladatkörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232/A §–ában , 234. § (3)- (4) 

bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében ,  

237. §-ában,  és  a  Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. 

évi XC. törvény 61.§(6) bekezdésében  

kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § (1) A Rendelet 10.§ (1) és (2) 

bekezdésének  „ 2020. december 31-

ig” szövegrésze „2021. december 31-

ig”  szövegrészre módosul. 

2. § A Rendelet 10./A §- ának „ 

2020.évben ” szövegrésze „2021. 

évben ”  szövegrészre módosul. 

3. § Nem lép hatályba a Rendelet 

módosításáról szóló  

23/2020.(XII.1.) önkormányzati  

rendelet. 

4. § E rendelet  2021. január 1-jén lép 

hatályba.  

 

 


