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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

3/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      2. 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

4/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet      2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

5/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      5 

A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

6/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      5. 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

7/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      6. 

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

8/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      9. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

9/2020.( II. 27.) önkormányzati rendelet      10. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2020. (II. 27.) önkormányzati  

rendelete 

a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 

7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 73. § (2) bekezdésében, a 76. § 

(1)-(3) bekezdésében és a 77. § (1) 

bekezdésében, a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII. 9.) EMMI rendelet, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 7/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § Ez a rendelet 2020. március 1-én lép 

hatályba. 

 

1. melléklet a 3/2020. 

(II. 27.) önkormányzati 

rendelethez 

 

„1. melléklet a 7/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Színház nyitvatartás: 

 

NAP IDŐTARTA

M 

hétfő 8.00-12.00 és 

15.00-19.00 

kedd 8.00 – 16.30 

szerda 8.00 – 16.30 

csütörtö

k 

8.00 – 19.00 

péntek 8.00 – 19.00 

szombat 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban 

is.)” 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 

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

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2019.évi 

költségvetéséről szóló 1/2019 (I.31.) 

önkormányzati rendelete / 

továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) 

bekezdés helyébe a következő lép: 
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„2. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.828.445.231 Ft 

azaz ötmilliárd-

nyolcszázhuszonnyolcmillió-

négyszáznegyvenötezer-

kettőszázrharmincegy forintban 

b) bevételi főösszegét 5.828.445.231 Ft 

azaz ötmilliárd-

nyolcszázhuszonnyolcmillió-

négyszáznegyvenötezer-

kettőszázrharmincegy forintban állapítja 

meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont 

mérglegadatait az 1. melléklet, a 2019.évi 

összevont mérleget működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások 

bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 

§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

   2.443.699.210 Ft 

a) Intézményi működési bevételek: 

            444.473.088 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele    1.300.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:  

            453.598.376 Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

            

245.627.746 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

     639.333.233 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

           66.733.335 Ft 

b) Felhalmozási támogatások  

         163.182.702 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

         409.417.196 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 967.922.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

           4.050.954.443 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány 

igénybevételével lehetséges - mértéke: 

1.777.490.788 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány  

 501.467.240 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          

1.276.023.548 Ft. 

 

 

(7) Költségvetési hiány külső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek  „ 

fejlesztési hitel   

  0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen: 

 1.777.490.788 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

 

a) működési kiadások 

előirányzatra 

2.224.977.461 

Ft-ot 

b) felhalmozási 

kiadások 

előirányzatra 

3.368.378.289 

Ft-ot 

c) támogatások 

kölcsönök nyújtására 

      2.862.000  

Ft-ot 

d) pénzforgalom 

nélküli kiadásokra 

223.838.334 

Ft-ot 

e) finanszírozási 

kiadásra 

8.389.147 Ft-ot 

 

határoz meg.” 
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4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) személyi 

juttatások 

előirányza

ta 

 482.697.794 

Ft 

b) munkaadó

t terhelő 

járulékok 

előirányza

ta 

 101.034.493 

Ft 

c) dologi 

kiadások 

előirányza

ta 

 888.200.900 

Ft 

d) egyéb 

működési 

kiadásra 

 736.478.274 

Ft 

 ebből   

da

) 

műk. célú 

peszk 

átad. 

államh

 bel

ülre     

  

653.487.3

44 Ft 

 

db

) 

műk. célú 

peszk 

átad. 

államh

 kiv

ülre 

82.990.93

0 Ft 

 

dc

) 

társ. 

szocpol. 

és egyéb 

juttatás 

0 Ft  

e) ellátottak 

pénzbeni 

juttatásai 

előirányza

ta 

 16.566.000 

Ft 

 Működési 

kiadások 

összesen: 

    

2.224.977.4

61 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 3.000.000 Ft összegben, 

melyből 

 

aa) a polgármester kerete    424.645 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez

 221.413.689 Ft összegben, az 

alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 

céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 24.004.722 Ft 

b) Viziközmű 

számla       

37.865.915 Ft 

c) Egyéb kötött 

felhasználású pénzk. 

  118.394.408 

Ft 

d) Pótlékok   41.148.644 

Ft 

 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből összesen 

453.598.376 Ft állami támogatásban 

részesül. (Az állami támogatásból 

394.087.885 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 145.429.649 forint a szolidaritási 

hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő 

napon lép hatályba. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és az egyes szociális 

ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § 

(4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. 

§-ban meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatás és az egyes 

szociális ellátási formák helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) Ha a rendkívüli települési 

támogatást elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként kérik, a támogatás 

összege 

a) koporsós földbetemetés esetén 

45.000,- Ft, 

b) hamvasztásos temetés esetén 

40.000,- Ft, 

ha a családban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, 

egyedül élő esetén 350 %-át. 

(2) A kérelmezőnek csatolnia kell a 

jövedelemnyilatkozaton túl a temetés 

költségeiről kiállított eredeti 

számlákat és a halotti anyakönyvi 

kivonatot, amennyiben a haláleset 

nem Szentgotthárdon került 

anyakönyvezésre. 

(3) Az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként kért rendkívüli 

települési támogatás megállapítása 

iránti kérelmet a halálesettől 

számított 60 napon belül lehet 

benyújtani.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 

40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Az üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) 

bekezdés e) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„e) május 4-5. (Gotthárd napja) vagy, 

ha az hétköznapra esik, az azt 

megelőző vagy követő szombati 

nap,” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 
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Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, rendjéről, 

illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja meg. 

 

 

1. § A közterületek használatáról, 

rendjéről, illetve a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról, valamint a 

különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 13. § (1) bekezdése a 

következő f) ponttal egészül ki: 

 

(Nem kell közterület-használati díjat 

fizetni:) 

„f) Önkormányzat megrendelésére folyó 

építési beruházások miatti közterület-

használat esetén.” 

 
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép.  

 

3. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép 

hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 

lépés napját követően megkötött 

megállapodások vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

 

1. melléklet a 7/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 11/1999. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 

közterületek használatáról, 

rendjéről, illetve a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről 

 

1.Tábla 

Közterület-használati díjak 

mértéke: 

So

rsz

. 

 Közterület 

használat 

megnevezése 

 

„A”k

örzet 

 

„B”k

örzet 

 

Díjfiz.

mód 

1.  Árusító 

pavilon és 

egyéb fülke 

1700      

120

0 

 

Ft/m2/h

ó 

2. 

Ideiglenes 

(alkalmi) 

árusító 

pavilon 

elhelyezése 

(pl. állami, 

egyházi 

ünnepekkor, 

helyi 

kulturális 

rendezvények

kor, illetve az 

azt megelőző 

időszakra) 

250 190 Ft/m2/n

ap 

(30 

napig) 

Ideiglenes 

(alkalmi) 

árusító 

pavilon 

elhelyezése 

esetén 

további, a 

pavilonhoz 

kapcsolódó 

szükséges 

terület (pl: 

terasz, egyéb 

berendezés, 

bútor 

elhelyezésére; 

pl.  állami, 

egyházi 

ünnepekkor, 

helyi 

kulturális 

rendezvények

kor, illetve az 

azt megelőző 

125 95 Ft/m2/n

ap 

(30 

napig) 
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időszakra)  

3.  Gépjármű 

bérkocsik/sze

mély és 

tehertaxi/ 

11000  -  

Ft/db/é

v 

4.a Közterületen 

az 1.§ (5) bek. 

5. pontja 

szerinti 

építési 

munkával 

kapcsolatos 

közterület-

használat 

esetén,  

200 150 Ft/m2/h

ó 

4.b tűzifa 1 

hónapon túli 

tárolása 

esetén 

600 400 Ft/m2/h

ó 

5. Alkalmi 

árusítás, 

vásár, 

édesség, 

ajándék, 

léggömb, 

vattacukor, 

borítékos 

sorsjegy, 

virág, 

fenyőfa, 

zöldség, 

gyümölcs, 

könyv stb. 

1000 650  

Ft/m2/n

ap 

(15 

napig) 

6. Idényjellegű 

árusítás: 

hírlap, könyv, 

virág, 

fenyőfa, 

zöldség, 

gyümölcs, 

fagylalt, stb. 

 2200 1400  

Ft/m2/h

ó 

7. Ideiglenes 

vendéglátóipa

ri előkert – 

terasz 

(pl. állami, 

egyházi 

ünnepekkor, 

helyi 

kulturális 

rendezvények

kor, illetve az 

azt megelőző 

időszakra) 

600 400 Ft/m2/n

ap 

(15 

napig) 

8. Vendéglátóip

ari előkert – 

terasz 

(április 1 – 

szeptember 

30) 

(október 1 – 

március 31)  

 

600 

400 

 

400 

300 

 

Ft/m2/h

ó 

9.  Üzleti 

szállítás, vagy 

rakodás 

alkalmával 

hordók, ládák, 

göngyölegek 

elhelyezése 

250 150  

Ft/m2/h

ó 

10. Mutatványos 

tevékenység, 

cirkusz 

300 250  

Ft/m2/n

ap 

11. Üzemképtele

n, vagy 

használaton 

kívüli jármű 

1300 1000  

Ft/nap/j

ár 

12. Egyes 

létesítmények

hez szükséges 

gépjármű 

várakozóhely

ek/Bankok 

előtti 

parkolóhely, 

pénzszállító 

autó 

helye, stb./ 

22000 13200  

Ft/db/é

v 

13. 

Mozgóárusítá

s-büféskocsi 

2500 2000 

 

Ft/gk/n

ap 

(15 

napig) 

14. 
Mozgóárusítá

s-büféskocsi 
2500 1500 

Ft/m2/h

ó 

15. Kulturális 

rendezvény 

egyedi meghatározás 

16. Reklámcélú, 

vagy 

vállalkozási 

rendezvények 

termékbemuta

tó, kiállítás 

920 645  

F

t/

m

2

/

n

a

p 

17.  Árusító és 

egyéb 

automata 

2000 1000  

F

t/
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d

b

/

h

ó 

18. Közterületbon

tás határidőn 

túli 

helyreállításá

ból adódó 

közterület 

foglalás      

önkorm. 

tulajdonban 

lévő közút 

400 100  

F

t/

m

2

/

n

a

p 

parkolók,járd

ák,parkok 

250 80 F

t/

m

2

/

n

a

p 

földutak,ki 

nem épített 

területek 

- 50 F

t/

m

2

/

n

a

p 

19. Parkolóhely 

megváltási díj 

parkoló 

helyenként 

92.575  

952

0. 
   

 

 

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése 

szempontjából a Közterület-

használati díjak mértéke: 

 

 

So

rsz

Közter

ület 

1.körzet 2.kö

rzet 

3.kö

rzet 

díj 

fiz.m

. haszná

lat 

megne

vezése 

ód 

1. Önáll

ó 

hirde

tő 

beren

dezés  

(pl. 

földh

öz 

rögzí

tett),-  

hirde

tési 

felül

et 

után 

Nem 

engedh

ető 

620 700 Ft/m

2/hó 

2. 

Villa

nyos

zlopo

n 

elhel

yezet

t 

hirde

tő 

beren

dezés 

Nem 

engedh

ető 

620 700 Ft/m

2/hó 

3. 

Autó

busz

váró 

reklá

m 

1100 - 700 Ft/m

2/hó 

4. 

Üzlet 

előtti 

árube

muta

tás 

    

10 

m2 

felül

etig 

1100 700 800 Ft/m

2/hó 

10 

m2 

felül

et 

felett 

950 700 800 Ft/m

2/hó 

5.a Moz

gatha

tó 

reklá

1200 800 700 Ft/m

2/hó 
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mtra

nszp

arens 

5.b Alkal

mi 

trans

zpare

ns, 

reklá

mtra

nszp

arens 

400 350 300 Ft/m

2/na

p 

15 

napi

g 

6. Közt

erüle

tbe 

10 

cm-

en túl 

beny

úló 

- 

üzlet

homl

okzat 

/port

ál/ 

kirak

atsze

krén

y, 

hirde

tő 

beren

dezés

,fény

reklá

m/,cé

g- és 

címtá

bla 

250 ------

- 

200 Ft/m

2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 

költségét és az ÁFA-t nem 

tartalmazzák! 

3. tábla 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonában 

lévő egységes információs 

rendszeren lévő reklámhordozó 

felületek bérleti díjai : 

 

 

Sorsz.  Reklámhordozó 

megnevezése: 

 Díj mértéke: 

1. Városközpont 

információs 

táblarendszerén, 

(Gyalogos és 

kerékpáros 

információs tábla) 1 

db táblaelem mérete: 

1.000 mm x 100 mm  

 8.500,-

Ft/táblaelem/év 

2. Térképes 

információs tábla 

hátoldalán, 1 db 

elem mérete: 108 

mm x 550 mm 

(mindkét táblán 

megjelenik) 

8.500,-

Ft/elem/év        

(2 db táblán 

megjelenik) 

3. Térképes 

információs tábla 

hátoldala, 

reklámfelület 

nagysága 2.40 m2 

(táblánként) 

14.000,-

Ft/m2/év 

4. A város területén 

rendszeresített 

információs 

(Idegenforgalmi 

információs tábla) 

táblarendszeren, 1 

db táblaelem mérete: 

1.450 mm x 200 mm 

11.000,-

Ft/táblaelem/év 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 

költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem 

tartalmazzák!” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló 

15/2019. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, 

valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

46. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 

következőket rendeli el: 
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1. § A helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép 

hatályba. 

 

 

1. melléklet a 8/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 15/2019. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a 

tömbházak környezetében elhelyezett 

szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése 

Szentgotthárdon: 

 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget: 

1. a 1298/3. hrsz-ú terület (Mártírok út 2-6. 

számú tömbházak közötti terület) 

 

Üveg-visszagyűjtési pontok: 

1. az 1069/4. hrsz-ú terület (Goods Market 

– Club 3-as közötti terület) 

2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti 

tömbbelső) 

3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 

4. az 1537. hrsz-ú terület (egykori Mátyás 

király utcai játszótér) 

5. a 955/1. hrsz-ú terület (Árpád út vége, 

parkoló) 

6. az 1065. hrsz-ú terület (Kossuth Lajos 

utca, sportpálya előtti térköves terület) 

7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. 

utca - Felső u. kereszteződése) 

8. a 2240. hrsz-ú terület (Rábafüzes, 

Déryné utcai park) 

9. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza, 

buszváró épülete mellett) 

10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu, 

Kultúrház mellett) 

11. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, bolt 

előtti parkoló) 

12. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa, 

autóbusz-forduló melletti terület) 

13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, bolt 

melletti terület)” 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 

41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1. § A szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) Mindazon természetes 

személyek, akikre a R. 1. § (1) - (2) 

bekezdése szerint a rendelet hatálya 

kiterjed  a  30  napnál  hosszabb  

folyamatos  távollét  esetén  a  távollét  

tényét  a  Szolgáltatónál írásban 

bejelenthetik és egyúttal kérhetik a 

szolgáltatás szüneteltetését. A 

bejelentést legalább 15 nappal korábban 

kell megtenni. A bejelentésben meg kell 

jelölni a távollét várható időtartamát. 

(2) Amennyiben  egy  ingatlan  előre  

nem  tervezhető  módon  vált  

lakatlanná  (halálozás, kórházi  kezelés/ 

gyógykezelés),  a  Szolgáltatónál 

írásban bejelenthető és egyúttal kérhető 

a szolgáltatás szüneteltetése. A 

bejelentést megteheti: elhalálozás esetén 

az elhalt örököse (várható örököse), 30 

napnál hosszabb kórházi- / 

gyógykezelés esetén a kezelés alatt álló 

vagy annak közeli hozzátartozója; 

mindkét esetben bérelt vagy használatra 

átengedett ingatlan esetén az ingatlan 

bármely tulajdonosa is.  
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(3) A Szolgáltató  a  bejelentés  alapján  a  

szolgáltatást  szüneteltetheti. A 

Szolgáltató a szüneteltetésről 

megállapodást köteles kötni a 

Bejelentővel. A Szolgáltató a 

bejelentést követően, de még a 

megállapodás megkötése előtt 

megvizsgálja, hogy az ingatlant valóban 

nem használja senki. A Szolgáltató a 

szüneteltetésről szóló megállapodás 

megkötését megtagadja, ha a bejelentett  

ingatlanát továbbra is bármilyen 

jogcímen használják. A Szolgáltató a 

bejelentés elfogadására és a  

szüneteltetésről  szóló megállapodás  

megkötésére  köteles  akkor,  ha  

kétséget  kizáróan  megállapítható,  

hogy  az ingatlannak valójában nincs 

használója. A szüneteltetésről szóló 

megállapodást a Bejelentő által 

megjelölt időtartamra, határozott időre 

kell kötni. 

(4) A Szolgáltató a megkötött 

megállapodás időtartama alatt 

ellenőrizheti a Bejelentővel kötött 

megállapodásban foglaltakat, a 

Megállapodás megszegése esetén 

jogosult attól elállni. 

(5) A  Bejelentő  köteles  jelezni,  ha  a  

távollétéből  visszatért illetve ha a 

megüresedett ingatlanba bárki 

beköltözött.  Amennyiben  a  tervezett 

időnél  hosszabb  a  távollét, illetve 

annál hosszabb ideig nem veszik 

használatba az ingatlant, a  

megállapodás  meghosszabbítását  a  

Bejelentő  köteles  írásban kérni-

megjelölve a további távollét várható 

időtartamát illetve a megüresedett 

ingatlanba beköltözés várható 

időpontját.”  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2020. év február hó 26-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2020. év február hó 28. 

napján. 

 


