
XIX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2022. DECEMBER 01. 

 1 

 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

18/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       2. 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

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

 

19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       2. 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

20/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       3. 

a temetőkről és temetkezésről szóló 20/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       6. 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

22/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet       7. 

a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 1.) 

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 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 

törvény 65. § (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 

10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Hivatal valamennyi felsőfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselője 2023. 

december 31.-ig alapilletménye 30%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult. 

(2) A Hivatal valamennyi középfokú 

iskolai végzettségű köztisztviselője 2023. 

december 31.-ig alapilletménye 20%-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

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

rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában és a 42. § 1. pontjában továbbá a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális igazgatás és az egyes szociális 

ellátási formák helyi szabályairól szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének4/2015 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 6. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

 

1. melléklet a 19/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet 

1. Étkeztetés 
 A B C D E 

Sorsz. Jövedelmi 

sáv 

Ebéd 

Ft/adag 

Kedvezmén

y 

mértéke 

Szállítás 

Ft/alkalom 

Kedvezmén

y 

mértéke 

1. 0 0 - 0 - 

2. 1 - 60000 90 520 10 140 
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3. 60001-

75000 

325 285 10 140 

4. 75001-

90000 

425 185 70 80 

5. 90001-

105000 

520 90 95 55 

6. 105001-

120000 

560 50 120 30 

7. 120001- 610 - 150 - 

 A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül Kedvezmény 

mértéke 

Ebéd Ft/adag  

1. 0 0 - 

2. 1 - 60000 90 520 

3. 60001 - 75000 325 285 

4. 75001 - 90000 425 185 

5. 90001 - 105000 520 90 

6. 105001 -120000 560 50 

7. 120001 - 610 - 

2. Házi segítségnyújtás 
 A B C 

1 Jövedelmi sáv Gondozás és segítés 

óradíj fizetendő 

térítési díj (Ft/óra) 

Mentes összeg 

2 0 0 - 

3 1 - 60000 300 750 

4 60001 - 75000 650 400 

5 75001 - 90000 750 300 

6 90001 - 105000 850 200 

7 105001 - 120000 950 100 

8 120001 - 1.050 - 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

3.1. Intézményi térítési díj: 150 Ft/nap 

3.2. Személyi térítési díj: 150 Ft/nap 

4. Támogató Szolgálat 
 A B C 

1 Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

(Ft/óra) 

Mentes összeg 

2 0 0 - 

3 1 - 60000 300 750 

4 60001 – 75000 650 400 

5 75001 – 90000 750 300 

6 90001 – 105000 850 200 

7 105001 – 120000 950 100 

8 120001 - 1.050 - 

5. Nappali ellátás 

Személyi térítési díj az igénybevevő által 

igényelt szolgáltatás függvénye 
 A B C D E F G 

Sor

sz 

Jövedelmi 

sáv 

Tartózko

dás 

Ft/nap 

Ment

es 

össze

g 

Reggeli-Ft/adag Ebéd-Ft/adag 

Össz

eg 

Kedvezm

ény 

mértéke 

Össz

eg 

Kedvezm

ény 

mértéke 

1. 0 0 - 0 - 0 - 

2. 1 - 60000 20 130 40 180 90 520 

3. 60001 - 

75000 

50 100 170 50 325 285 

4. 75001 - 

90000 

90 60 190 30 425 185 

5. 90001 -

105000 

120 30 205 15 520 90 

6. 105001-

120000 

140 10 210 10 560 50 

7. 120001 - 150 - 220 - 610 - 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésről szóló 

20/2019. (IX.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva - a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró 

fogyasztók területileg illetékes 

érdekképviseleti szervei véleményének 

kikérésével - a következőket rendeli el: 

1. § 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
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feladatkörében eljárva - a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró 

fogyasztók területileg illetékes 

érdekképviseleti szervei véleményének 

kikérésével - a következőket rendeli el:” 

2. § 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 1. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd város közigazgatási területén 

fekvő köztemetőkre.” 

3. § 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 2. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés 

b) szerinti temető kivételével a köztemetők 

és létesítményeik fenntartásáról, 

üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében a SZET 

Szentgotthárdi Kft., mint üzemeltető 

bevonásával gondoskodik.” 

4. § 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A sírhelyek méreteik szerint lehetnek: 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

c) gyermek sírhelyek, (10 évesnél 

fiatalabb életkorú gyermek temetési 

helye) 

d) közös sírhelyek, 

e) sírbolthelyek (kripta) 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

a) sírhely 

aa) Felnőtt egyes sírhely: 220 cm 

hosszú, 100 cm széles,  

ab) Felnőtt kettes sírhely: 220 cm 

hosszú, 190 cm széles, 

Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 60 

cm széles,  

b) sírboltok (kripták) 

ba) Terepszint alatti méret 

kétszemélyesig: 220 cm hosszú, 

100 cm széles, 

bb) Terepszint alatti méret 

négyszemélyesig: 220 cm 

hosszú, 180 cm széles, 

bc) Terepszint alatti méret 

hatszemélyesig: 220 cm hosszú, 

300 cm széles, 

bd) Terepszint feletti méretek 

(felépítmény): 300 cm hosszú, 

250 cm széles 

c) Urna földbetemetésnél urnasír 

ca) 2 és 4 személyes, illetve 

urnakripta 

cb) 2 és 4 személyes, szegéllyel 

együtt: 155 cm hosszú, 115 cm 

széles 

d) Kolombárium 

da) Urnafülke egyszemélyes 

(kolombárium): 30 cm magas, 

30 cm széles 

db) Urnafülke kétszemélyes 

(kolombárium): 2 x 30 cm 

magas, 30 cm széles 

dc) Urnafülke négyszemélyes 

(kolombárium): 2 x 30 cm 

magas, 50 cm széles” 

5. § 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 12. § (1) 
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bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A temetőben történő vállalkozói 

munkavégzést a munkavégzés 

megkezdését megelőzően be kell jelenteni 

a temető üzemeltetőjének, a SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nek személyesen a 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 42. szám 

alatti telephelyén vagy munkaidőben 

telefonon a 06-94-380-052 

telefonszámon.” 

6. § 

A temetkezésekről szóló Szentgotthárd 

város képviselő testületének20/2019 

(IX.20..) önkormányzati rendelete 14. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A temetőt betűvel ellátott 

sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat 

arab számokkal ellátott sírhelysorokra kell 

osztani, a sorokat pedig arab számmal 

sorszámozott sírhelyekre kell felosztani, 

melyekről külön nyilvántartást kell 

vezetni.” 

7. § 

(1) A temetőkről és a temetkezésekről 

szóló Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A temetőkről és a temetkezésekről 

szóló Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 3. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A temetőkről és a temetkezésekről 

szóló Szentgotthárd város képviselő 

testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 4. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

 

8. § 

Hatályát veszti a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének20/2019 (IX.20..) 

önkormányzati rendelete 

a) 5. alcíme, 

b) 8. alcíme, 

c) 12. § (4) bekezdés b) és c) pontja, 

d) 14. § (6) bekezdése, 

e) 1. melléklete. 

9. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 

1. melléklet a 20/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési 

jogért fizetendő díjak 

 Nettó Ft 

Egyes sírhely 25 évre 12 000 

Kettes sírhely 25 évre 24 000 

Gyermek sírhely 25 évre 6 000 

Kettes sírbolthely (kripta) 60 

évre 

120 000 

Négyes sírbolthely (kripta) 60 

évre 

160 000 

Hatos sírbolthely (kripta) 60 

évre 

200 000 

Urnafülke (kettes 

kolombárium) 20 évre 
14 000 

Urnafülke (kettes 

kolombárium) 10 évre 
7 000 

Urnafülke (kolombárium) 20 

évre 
12 000 

Urnafülke (kolombárium) 10 

évre 
6 000 

Urna-kripta (kialakított urna 

sírhelyen) 20 évre 
20 000 

Urna-kripta (kialakított urna 

sírhelyen) 10 évre 
10 000 

A díjak az általános forgalmi adót nem 

tartalmazzák. 
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2. melléklet a 20/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet 

A temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 

díjak 

 Nettó Ft 

a.) A temetői létesítmények 

igénybevételéért fizetendő díj / temetés 

25 000 

b.) Felügyeleti díj (12. § (4) bekezdés 

esetén) /alkalom 

10 000 

c.) Az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatás igénybevételéért fizetendő 

díj: 

 

Hűtő használati díj /nap 4 500 

Ravatalozás /alkalom 15 000 

Halott-szállítás a ravataltól a sírig 

gyászkocsival /alkalom 

8 000 

Urnaelhelyezés /alkalom 10 000 

Sírásás (koporsós temetés esetén) /db 40 000 

Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén) 

/db 
25 000 

Sírhelynyitás (zárt kripta esetén) /db 25 000 

Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén) /db 6 000 

Urnasírhely nyitás /db 6 000 

Sírbahelyezés /db 6 000 

Visszahantolás /db 25 000 

Újratemetés a megrendelő 

igénye szerint, a 

jelen táblázatban 

szereplő tételek 

összege 

Exhumálás:  

0-5 év között elhunyt esetén  60 000 

6-10 év között elhunyt esetén  55 000 

11-15 év között elhunyt esetén  50 000 

16 év felett elhunyt esetén  45 000 

A díjak az általános forgalmi adót nem 

tartalmazzák.” 

 

3. melléklet a 20/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen 

építési, felújítási munkát végzők által 

fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás díjai 

1. Temető fenntartási hozzájárulás: sírbolt, 

síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, 

felújítás, tisztítás, betűvésés, 

vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést 

végzők 
 Nettó Ft 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési 

munkák / nap 

3 000 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák 

esetén / alkalom 

10 000 

A díjak az általános forgalmi adót nem 

tartalmazzák.” 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

a parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

29/2017. (XI. 30.) 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 közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének29/2017 (XI.30..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklete az 

1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 
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1. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelethez 

1. A parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének29/2017 (XI.30..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.1. 

pontja helyébe a következő pont lép: 

„2.1. A) díjosztály: 360 Ft/óra,” 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a a 

következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A szociális alapon bérbe adott 50 m
2
 

feletti önkormányzati bérlakás esetén 

a) a bérlakásban életvitelszerűen 

egyedül lakó bérlő -, 

b) továbbá abban az esetben, ha a 

lakásban a bérlőn kívül jogszerűen 

bejelentkezett további személy is 

van, aki azonban életvitelszerűen 

nem lakik a lakásban, akkor a 

lakásban életvitelszerűen egyedül 

lakó bérlő 

a szociális lakbért csak 50 m
2
-re fizetheti. 

Az 50 m
2
 feletti lakásrészért a 

lakbérrendelet szerinti emelt összeget kell 

fizetnie.” 

2. § 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 10. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az elhelyezésre nem jogosult jogcím 

nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli 

használat első napjától számított kettő 

hónap elteltével – a harmadik hónap első 

napjától - a lakásra legalább a bérlő részére 

megállapított lakbér kétszeresének 

megfelelő használati díjat köteles fizetni.” 

3. § 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 21. § (3) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(3) A társasházban levő önkormányzati 

bérlakás esetén az üzemeltetési költséget és 

az egyéb költségként beszedett felújítási 

hozzájárulás összegét az ingatlankezelő 

állapítja meg a társasházi közgyűlésen 

elfogadott összegek alapján, melyet a bérlő 

köteles megfizetni. A 2/A. §-ban 

szabályozott szociális alapon bérbe adott 

lakások bérlői a felújítási hozzájárulás 

összegéből 30 Ft/m
2
 összeget, az egyéb 

költség üzemeltetői költségbe tartozó 

társasházkezelői díj 50 %-át fizetik meg. 

Az üzemeltetési költség és a felújítási 

hozzájárulás megfizetése is a bérlő 

lakossági folyószámlájáról történik 

csoportos beszedési megbízással abban az 

esetben, ha a bérlőnek e rendelet szerint 

lakossági folyószámlával kell 

rendelkeznie.” 

4. § 

Hatályát veszti a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

10. § (2) bekezdése. 
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5. § 

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

foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 

(2) Az 1. § 2024. január 1-jén lép hatályba. 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. év noemberr hó 30-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2022. év december hó 01. 

napján. 


