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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

23/2020. (XII. 1.) önkormányzati  rendelet      2. 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának 

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

 

24/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       2. 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

 23/2020. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete  

a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

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

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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. § A Rendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdésében a „2020. december 31-ig” 

szövegrész helyébe a „2021. december 

31-ig” szöveg lép. 

2. § A Rendelet 10/A. §-ában a 

„2020.évben” szövegrésze helyébe a 

„2021. évben” szöveg lép. 

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

hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

24/2020. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) 

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 a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 

1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) 

bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

véleményének kikérésével - a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az 

iparűzési tevékenység után az adóalap 

2 %-a. 

(2) Mentes a helyi iparűzési adó alól a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 52. § 23. pontja alapján az a 

háziorvos, védőnő vállalkozó, 

akinek/amelynek a vállalkozási szintű 

adóalapja az adóévben a 20 millió 

forintot nem haladja meg.” 

 

2. § A Rendelet 2/A. § (1) bekezdésében az 

„A 2.§ (1) bekezdés c) pontjában” 

szövegrész helyébe az „A 2. § (2) 

bekezdésében” szöveg lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép 

hatályba. 

 


