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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

18/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet      2. 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

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

 

19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet      2. 

a településkép védelméről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 

16.) önkormányzati rendelete 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

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

módosításáról 

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 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény 62. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. 

§ (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(5) A köztisztviselőt, ügykezelőt közeli 

hozzátartozójának halála esetén-ha annak 

eltemettetéséről maga gondoskodik- 

kérelmére temetési segély illeti meg.” 

 

2. § 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

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

10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Hivatal valamennyi felsőfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselője 2022. 

december 31.-ig alapilletménye 30%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult. 

(2) A Hivatal valamennyi középfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselője 2022. 

december 31.-ig alapilletménye 20%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult.” 

3. § 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

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

10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„10/A. § 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011.évi CXCIX. tv.-ben foglaltaktól 

eltérően – 2022. évben 60.000- Ft.” 

4. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép 

hatályba 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 

16.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 

5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 2§. § (2) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 1. pontjában és az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 
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1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) 

bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva - a jogszabályban 

meghatározott véleményezési eljárás 

lefolytatását követően - a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 5/2018 

(III.1.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. december 30-án lép 

hatályba. 

 

1. melléklet 

1. A településkép védelméről szóló 5/2018 

(III.1.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete a következő 34. ponttal egészül 

ki: 

„34. Hianz-tájház 2222/2 Móra F. u. 3. 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. év december hó 15-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2021. év december hó 17. 

napján. 


