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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

15/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet       3. 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X.I.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

16/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet       4. 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló 4/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet       4. 

a „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 

(I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete polgármestere 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. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. 

(I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének) 

„a) kiadási főösszegét 4.933.325.710 Ft 

azaz négymilliárd – 

kilencszázharminchárommillió-

háromszázhuszonötezer-hétszáztíz 

forintban 

b) bevételi főösszegét 4.933.325.710 Ft 

azaz négymilliárd – 

kilencszázharminchárommillió-

háromszázhuszonötezer-hétszáztíz 

forintban állapítja meg.” 

2. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. 

(I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és 

(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

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

(1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. mellékletében és 5. 

mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

a) Költségvetési bevételek összesen: 

3.828.626.804 Ft 
aa) Működési bevételek összesen 

3.235.590.024 Ft 

ab) Felhalmozási bevételek összesen 

588.617.579 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 4.419.201 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 

1.104.698.906 Ft 
ba) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom 

nélküli bevételekből az előző 

évek maradványának 

igénybevételével lehetséges – 

mértéke: 594.698.906 Ft 

bb) Lekötött bankbetétek 

260.000.000 Ft 

bc) Belföldi értékpapír beváltásból 

származó bevétel 250.000.000 Ft 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

állami költségvetésből összesen 

933.150.340 Ft állami támogatásban 

részesül. Az állami támogatások 

összetételét a rendelet 6. melléklete 

tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás 

összege 322.117.356 Ft.” 

3. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. 

(I. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és 

(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

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

(1) bekezdésben meghatározott kiadási 

főösszegét - a rendelet 2. mellékletében és 

3. mellékletében és 4. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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a) Költségvetési kiadások összesen: 

4.644.451.754 Ft 
aa) Működési kiadások összesen 

3.127.408.195 Ft 

ab) Felhalmozási kiadások összesen 

1.214.109.967 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök 

23.551.840 Ft 

ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 

279.381.752 Ft 

b) Finanszírozási kiadások összesen: 

288.873.956 Ft 
ba) Államháztartáson belüli 

megelőlegezés visszafizetése 

28.873.956 Ft 

bb) Lekötött bankbetét 260.000.000 

Ft 

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

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők. A Képviselő-testület az 

évközi, előre nem tervezett kiadásokra 

általános tartalékot képez 279.381.752 Ft 

összegben, melyből 

a)  a polgármester kerete 1.529.202 Ft 

b) katasztrófalap 1.000.000 Ft 

c) általános tartalék 1.000.000 Ft 

d)  rendkívüli időjárási körülményekre 

alap 8.000.000 Ft 

e) vasivíz szennyvízközmű használati 

díj 42.558.889 Ft 

f)  bérlakásokra fordítható keret 

12.152.904 Ft 

g) környezetvédelmi alap 10.997.918 Ft 

h) pályázati tartalék 12.760.864 Ft 

i) egyéb céltartalék 189.381.975 Ft” 

4. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 14. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 15/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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 következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi adókról szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének22/2015 (X.1..) 



XIX. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2022. OKTÓBER 28. 

 4 

önkormányzati rendelete 4. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A telekadó mértéke 

a) jogerős építési engedély birtokában 

létesített és használatba vett, az 

elsődleges területhasználatnak 

megfelelő rendeltetésű vállalkozási 

célt szolgáló épülettel (pl. 

üzemcsarnok, üzlethelyiség, 

raktározáshoz szükséges méretű 

épület, stb.) beépített terület esetében 

ahol a beépítést hiteles földhivatali 

térképmásolattal igazolják 10 

Ft/m
2
/év, 

b) egyéb telek esetében 200 Ft/ m
2
/év, 

c) földhivatali nyilvántartás szerinti 

árok, közforgalom elől elzárt 

magánút, közforgalom elől el nem 

zárt magánút, szennyvízátemelő, 

gyalogút, kerékpárút esetében 0 

Ft/m
2
/év.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 16/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 

4/2019. (I. 31.) 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 nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének4/2019 (I.31..) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

„1. melléklet 

 

 

A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésével, 

szállításával és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos 

közszolgáltatási díjak: 

 

1. Természetes személy ingatlantulajdonos 

által fizetendő díj: 4096 Ft / m3 

 

2. A nem természetes személy 

ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 

9.990,-Ft / m3 

 

3. A díjak az általános forgalmi adót is 

tartalmazzák! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete 

a „Széll Kálmán” tanulmányi 

ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 42. § 1., 3. pont alapján az 

alábbi rendeletet alkotja meg. 

1. § 
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A „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról 

szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„3. § [Az ösztöndíjban támogatottak 

száma] 

Az ösztöndíjban támogatott pályázók 

száma: középiskolás korcsoportban 4 fő az 

1. § (1) bek. a) pontja esetében, 1 fő az 1. § 

(1) bek. b) pontja esetében , 3 fő az 1. § (1) 

bek. c) pont esetében, a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytatók körében. 

Amennyiben nem érkezik megfelelő számú 

pályázat az adott kategóriában, a pályázati 

határidő meghosszabbítható, a 

meghosszabbításról és ennek határidőjéről 

a Széll Kálmán Bizottság dönt. 

Amennyiben a középiskolás korcsoportban 

vagy a felsőoktatásban tanulmányokat 

folytatók körében adott évben kevesebb 

számú pályázat érkezik be, mint amennyi 

fő az adott kategóriában ösztöndíjban 

részesülhetne, az adott évben lehetőség van 

- a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság 

döntése alapján, az éves pénzügyi keret 

mértékéig - a másik kategóriában több fő 

támogatására is.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. év október hó 26-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2022. év október hó 28. napján. 


