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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelet      2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

13/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelet      4. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021.évi 

költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotó hatáskörében, a 8. § 

vonatkozásában a Magyarország 2021.évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában valamint a 8. § vonatkozásában 

a Magyarország 2021.évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 61. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetésének) 

„a) kiadási főösszegét 5.125.779.836 Ft 

azaz ötmilliárd – százhuszonötmillió 

- hétszázhetvenkilencezer - 

nyolcszázharminchat forintban 

b) bevételi főösszegét 5.125.779.836 Ft 

azaz ötmilliárd – százhuszonötmillió 

- hétszázhetvenkilencezer - 

nyolcszázharminchat forintban 

állapítja meg.” 

2. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Költségvetési bevételek előirányzata 

összesen 4.306.262.082 Ft ebből: 

a) Működési bevételek 2.706.130.538 

Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 

486.066.382 Ft, 

ab) Önkormányzatok sajátos 

működési bevétele 1.183.000.000 

Ft 

ac) Működési támogatások 

791.291.894 Ft 

ad) Egyéb működési bevételek 

245.772.262 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 

1.241.633.544 Ft 

ba) Felhalmozási bevételek 

101.620.000 Ft 

bb) Felhalmozási c önkormányzati 

támogatás 820.344.437 Ft 

bc) Felhalmozási c. átvett 

pénzeszközök 319.669.107 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 358.498.000 Ft” 

3. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat kiadási előirányzat 

főösszegén belül: 

a) Működési kiadásokra 2.899.646.840 

Ft 

b) Felhalmozási kiadásokra 

1.942.323.289 Ft 

c) Támogatási kölcsönök nyújtásra 

25.000.000 Ft 
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d) Pénzforgalom nélküli kiadásokra 

230.619.005 Ft 

e) Finanszírozási kiadásokra 

28.190.702 Ft” 

4. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 5. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) A 4. § (2) a) pontban szereplő kiadási 

előirányzat összegén (2.899.646.840 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők 

a) személyi juttatások 524.885.000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok 

84.721.550 Ft 

c) dologi kiadások 1.205.800.518 Ft 

d) egyéb működési kiadások 

1.070.829.872 Ft 

da) működési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson belülre 

939.836.718 Ft 

db) működési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre 

130.993.154 Ft, 

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 

13.409.900 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. § (2) d) pontjában szereplő kiadási 

előirányzat összegén (230.619.005 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) Az évközi, előre nem tervezett 

kiadásokra képzett általános tartalék 

4.000.000 Ft, melyből 

aa) Polgármesteri keret 2.000.000 Ft 

ab) Katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) Általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) Vízi közmű számla /szennyvíz/ 

40.070.245 Ft 

c) Egyéb céltartalék 162.938.330 Ft 

d) Egyéb kötött felhasználású 

pénzkészlet 23.610.430 Ft” 

5. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 10. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 
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képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 14. melléklete 

helyébe a 7. melléklet lép. 

6. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 

a) 6. §-ában a „717.585.522” 

szövegrész helyébe a „791.291.894” 

szöveg, 

b) 26. §-ában a „június” szövegrész 

helyébe a „január” szöveg, 

c) 6. melléklet címében a „Működési 

támogatás” szövegrész helyébe a 

„Normatíva” szöveg, 

d) 12. melléklet címében az „Európai 

Uniós projektek” szövegrész helyébe 

a „Közvetett támogatások” szöveg, 

e) 13. melléklet címében az 

„Előirányzat” szövegrész helyébe az 

„Európai Uniós projektek” szöveg, 

lép. 

7. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben 

foglalt kivétellel – 2021. szeptember 17-én 

lép hatályba. 

(2) Az 1–6. § és az 1–7. melléklet az e 

rendelet kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a helyi 

környezetvédelem 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. valamint az 

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bek. c) pontja 

alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének15/2019 (VI.26..) 

önkormányzati rendelete <#lábjegyzet#>3. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép 

hatályba. 

 

1. melléklet 

„3.1 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 (a Mártírok útja 

1-3 /jelenleg Goods Market/ – Club 3 

Vendéglő közötti terület); 

2. P+R parkoló bejárata (1425/9 hrsz; 

3. az 1572. hrsz-ú terület (volt 

buszpályaudvar területe); 

4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utcai 

pékség melletti terület); 

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

utca - Felső u. kereszteződése); 

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

Déryné utcai park); 

7. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza Fő u., 

a buszváró épülete mellett); 

8. a Tótfalusi út Felsőpatak utca 

csatlakozásánál lévő kiszélesedő 3882 

hrsz-ú terület; 

9. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, 

Máriaújfalui u., a bolt előtti parkoló); 



XVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2021. SZEPTEMBER 17. 

 5 

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

autóbusz-forduló melletti terület); 

11. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, Zsidai u. – 

Szépvölgyi u. csatlakozásánál, a bolt 

melletti terület); 

12. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegy 

utca).” 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. év szeptember hó 15-i ülésén fogadta 

el. Kihirdetve: 2021. év szeptember hó 17. 

napján. 


