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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 

(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet       3. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezet- és természetvédelem 

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

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 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 5.950.270.150 Ft 

azaz ötmilliárd – 

kilencszázötvenmillió-

kettőszázhetvenezer-egyszázötven 

forintban 

b) bevételi főösszegét 5.950.270.150 Ft 

azaz ötmilliárd – 

kilencszázötvenmillió-

kettőszázhetvenezer-egyszázötven 

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: 

4.351.034.814 Ft 
aa) Működési bevételek összesen 

3.729.895.841 Ft 

ab) Felhalmozási bevételek összesen 

593.167.932 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 27.971.041 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 

1.599.235.336 Ft 

ba) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom 

nélküli bevételekből az előző 

évek maradványának 

igénybevételével lehetséges – 

mértéke: 589.235.336 Ft 

bb) Lekötött bankbetétek 

760.000.000 Ft 

bc) Belföldi értékpapír beváltásból 

származó bevétel 250.000.000 Ft 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

állami költségvetésből összesen 

996.651.915 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: 

5.161.396.194 Ft 
aa) Működési kiadások összesen 

3.219.246.046 Ft 

ab) Felhalmozási kiadások összesen 

1.624.706.719 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök 

23.551.840 Ft 

ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 

293.891.589 Ft 

b) Finanszírozási kiadások összesen: 

788.873.956 Ft 
ba) Államháztartáson belüli 

megelőlegezés visszafizetése 

28.873.956 Ft 

bb) Lekötött bankbetét 760.000.000 

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 293.891.589 Ft 

összegben, melyből 

a)  a polgármester kerete 636.660 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 204.784.354 Ft” 

4. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

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

önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe a 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 a 5. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a helyi környezet- 

és természetvédelem 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) bekezdés c) 

pontja alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének15/2019 (VI.26..) 

önkormányzati rendelete 4. § (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
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„(2) A település belterületén lévő 

ingatlanok tulajdonosai, használói 

kötelesek a szükségesség mértékének 

megfelelően – de évente legalább két 

alkalommal – beépített belterületi ingatlan 

és beépítetlen belterületi ingatlan esetében 

egyaránt június 15-ig, illetve szeptember 

15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, 

hulladéktól, vadon növő bokroktól stb. 

megtisztítani, illetve az ingatlanuk 

zöldterületi részének kaszálásáról 

gondoskodni.” 

2. § 

A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének15/2019 (VI.26..) 

önkormányzati rendelete 9. § (8) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(8) A növényzet legkisebb ültetési 

(telepítési) távolsága belterületen az 

ingatlan határától - az önkormányzat vagy 

a Magyar Állam tulajdonát képező 

közterületnek minősülő ingatlan 

kivételével - 

a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra 

nem növő gyümölcs- és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 0,5 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő 

gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m, 

c) 3 méternél magasabbra növő 

gyümölcs- és egyéb fa, valamint 

gyümölcs és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 2,0 méter.” 

3. § 

A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének15/2019 (VI.26..) 

önkormányzati rendelete 3. melléklete az 

1. melléklet szerint módosul. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2023. év február hó 22-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2023. év február hó 23. napján. 


