
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 

évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.)  

önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.229.419,3 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kettőszázhuszonkilencmillió-

négyszáztizenkilenezer  háromszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.807.441,3 e/Ft azaz Egymilliárd-nyolcszázhétmillió-

négyszáznegyvenegyezer háromszáz forintban,  

c) hiányát 421.978 e/Ft-ban, azaz Négyszázhuszonegyillió-kilencszázhetvennyolcezer 

forintban állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:        5.869 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 60.360 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 355.749 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 355.749 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:       0 e/Ft”. 

 

2.§ A Rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok 

összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek     1.313.732,3 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    112.939 e/Ft,  

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  698.698 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók    143.998 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok        1.700 e/Ft; 

 

 

c) Működési támogatások:     330.959,3 e/Ft, ebből 



ca) normatív támogatások    264.641 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok        3.611,3 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    58.372 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás        4.335 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    171.136 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   169.413 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről      1 723 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.   0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     461.770 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   313.629 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.     69.000 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.    28.579 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   216.050 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú   0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások     0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   148.141 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel   136.524 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről      11.617 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.    31.939 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről     31.939 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.807.441,3 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    66.229 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány        5.869 e/Ft, 

gb) felhalmozási pénzmaradvány       60.360 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 355.749 e/Ft 

b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 355.749 e/Ft, ebből 

ba) működési célú hitel felvétele    355.749 e/Ft, 

bb) felhalmozási célú hitel felvétele    0 e/Ft. 

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   421.978 e/Ft 

 

(10) Működési bevételek: 

a) az intézményi működési bevételek: 

aa) III. Béla Szakképző Iskola  26.029 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   22.643 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.572 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   58.277 e/Ft, 

ae) ingatlan eladás ÁFA      1.000 e/Ft; 

af) felh.kiad-hoz kapcs. Ford.ÁFA 3 418 e/Ft 



 

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 

ba) helyi adók 553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 143.998 e/Ft, 

bc) bírságok, pótlékok     1.700 e/Ft.” 

 

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.394.310,8 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      249.526 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       168.247 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       35.137 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     304.594 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      611.988,8 e/Ft, 

af) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.400 e/Ft, 

ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA            1.000 e/Ft 

ai) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       288.160 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások         121.542 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           79.574 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           87.044 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására         76.387 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           16.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön           60.387 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       194.553,5 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             1.172 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            22.818,5 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          170.563 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           276.008 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       272.953 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              416.452 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            110.576 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              429.395,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    428.052 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    315.482 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     40.155 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     72.415 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                 9.835 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.394.310,8 e/Ft. 

 



(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   249.526 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata  147.076e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.    38.112 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata    56.087 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata        126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     8.125 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      168.247 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     70.867 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.049 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.331 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      35.137 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     17.348 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       4.416 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     13.373 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  304.594 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   304.594 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    611.988,8 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata  181.161 e/Ft, 

ae) munkaadót terhelő járulékok előir.    49.999 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata  255.786,8 e/Ft, 

ed) egyéb működési kiadás előirányzata 123.332 e/Ft, 

ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     1.710 e/Ft; 

 

f) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.400 e/Ft, 

h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA           1.000 e/Ft 

i) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

 

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül 

intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, 

személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás 

következők szerinti hányada fordítható: 

a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás  0%-a, 

d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a. 

 

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

1.172 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete     172 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap           1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék                0 e/Ft; 



 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  193.381,5 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      22.818,5 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     170.563 e/Ft. 

 

(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                       96 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga               0 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás             0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás            0 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok             0 e/Ft; 

b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása   1.060 e/Ft, 

c) pályázati alap működési            827 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások       676 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra          497 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész         717 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret         346,5 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal          7.034 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ         9.565 e/Ft, 

k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek     1.000 e/Ft. 

l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)            0 e/Ft 

 

(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat            3.959 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    155.613 e/Ft, 

d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész        1.200 e/Ft, 

e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer 

kialakítása             4.791 e/Ft. 

 

(7) A céltartalékban tervezett 193.381,5 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján, 

c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését 

követően, 

d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor, 

e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30. 

g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.” 

 

5.§ A Rendelet 8.§. a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„8.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.394.310,8 e/Ft előirányzatot hagy 

jóvá. A tervezett előirányzatból 253.590 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 

8.928 e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 374.288,8 e/Ft-ot a 

Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 452.910 e/Ft-ot 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 304.594 e/Ft-ot 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 

intézményeinek finanszírozásához biztosítja.” 

„8.§ (2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, 

közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 29.267 e/Ft. 

 

6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi 

és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az 

alábbiak szerint rögzíti: 

a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft a NKÖ 

36/2011. sz. határozata alapján, 

b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a SZKÖ 

27/2011. sz. határozata alapján, 

c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a CKÖ 

12/2011. sz. határozata alapján.” 

 

7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

264.641 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, normatív kötött felhasználású 

támogatás 58.372 e/Ft. Központosított előirányzatok 3.611,3 e/Ft. Egyéb központi 

támogatás 4.335 e/Ft  

 

8.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 
 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

Kihirdetve: 2011. december 15-én. 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 


