
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33//2012 XI. 05.) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) bekezdésben és 

91.§ (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. 

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

következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.137.101,9 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–százharminchétmillió -

százegyezer kilencszázszáz forint, 

b) bevételi főösszege 1.775.103,9 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmillió-

százháromezer kilencszázszáz forint,  

c) hiányát 361.998 e/Ft-ban, azaz Háromszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvennyolcezer 

forint. 

 

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

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:       44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft. 

 

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

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 294.778 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:     114.982 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:179.796 e/Ft”. 

 

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

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok 

összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben 

foglaltak szerint alakulnak.  

(2) Működési bevételek     1.552.101,9 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    124.676 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola  21.646 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   18.975 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    60.869 e/Ft 

 



b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók   818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók   114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok       1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     319.505,9 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       3.425,9 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások    51.082 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás       9.152 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    174.383 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               159.568 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  14 815 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     223.002 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek  126.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.   74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei    35.000 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   96.502 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről   8.176 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.           0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  1.775.103,9 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 294.778 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 294.778 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 114.982 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 158.938 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,  

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   294.778 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    1.479.037,9 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      244.044 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       184.559 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       41.771 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     357.042 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      308.813 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       314.240,9 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa          8.568 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       193.810 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           59.163 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           54.958 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        153.381 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           23.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön          130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       101.529 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             3.299 e/Ft, 

db) Működési céltartalék           16.357 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          81.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 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              418.512 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            109.631 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              467.275,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    477.537,1 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    367.389 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.596 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     67.552,1 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                6.082 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.479.037,9 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a  kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   244.044 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata 136.579 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.   35.736 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata   65.521 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.    6.082 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      184.559 e/Ft, 



ba) személyi juttatások előirányzata    80.881 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    20.975 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    82.703 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      41.771 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    21.139 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      5.437 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    15.195 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  357.042 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   357.042 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    308.813 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 177.110 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   46.437 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   85.266 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     314.240,9 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     2.803 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.     1 046 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  190.022,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    120.369,1 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa          8.568 e/Ft 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

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

3.299 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       706 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           1.593 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  98.320 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      16.357 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:        81.873 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  1.716 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga            277 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás          294 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás         774 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok         549 e/Ft; 

b) Civil alap              570 e/Ft, 

c) pályázati alap működési            734 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások           0 e/Ft, 



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

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet          575 e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész          512 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret      1.136 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat              809 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ         4.400 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap             873 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra           500 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)        567 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)      1.150 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás              0 e/Ft, 

d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)     3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)     2.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)    68.000 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)       2.000 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 98.230  e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, valamint az (5) bekezdés c) pont testületi döntés 

alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pont a 

pályázat elnyerését követően, 

d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén. 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

319.505,9 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz 

kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 47.203 e/Ft. 

Központosított előirányzatok 3.425,9 e/Ft. Egyéb központi támogatás 9.152 e/Ft „ 

 

 

 

 

 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 „8.§ A nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 

szervezetenként a források a következők:   

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

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2012 november 5-én 
 
 


