
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt 

feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 

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

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.260.715,9 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kettőszázhatvanmillió-

hétszáztizenötezer kilencszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.260.715,9 e/Ft azaz kettőmilliárd-kettőszázhatvanmillió-

hétszáztizenötezer kilencszáz forintban, 

     állapítja meg.” 

 

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

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      1.572.353,9 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    155.051 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele             993.663 e/Ft 

c) Működési támogatások:       232.849,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         190.790 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     198.692 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek     15.793 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások        8.837 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    174.062 e/Ft 

 

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.771.045,9 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 489.670 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     301.422 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány         98 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         202.814 e/Ft. 
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(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 188.248 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 188.248 e/Ft, ebből 

a)rövid lejaratű müködési hitel felvétele                                   188.248 e/Ft 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:       489.670 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   1.240.009,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra      684.863 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       35.312,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                               280.531 e/Ft-ot 

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             277.311 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              69.362 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              547.309,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              346.027 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    217.813 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     96.168 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     32.046 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 240 009,8 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(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 

1.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  34.312,1 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:    16.948,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     17.364 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                                       0 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési      14.598,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás                  0 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.                  0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap              1.000 e/Ft 



 3 

f) Közcélú fogl.dologi                          0 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész         303 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts    1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                           0 e/Ft 

j) Bérkompenzáció           47 e/Ft 

 

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

a) Pályázati alap            0 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása   2.364 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.                          0 e/Ft  

 

(6) A céltartalékban tervezett 34.312,1 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-j) testületi döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) 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   

167 645 e/Ft működési célú központi támogatásban, 36 029,9 e/Ft Központosított működési 

célú támogatásban, 17 314 e/Ft a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési 

célú központi támogatásban, 11 861 e/Ft egyéb működési célú központi támogatásban, 8.837 

e/Ft egyéb felhalmozási célú központi támogatásban részesül.” 

 

6.§ A Rendelet 9.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 82 főben rögzíti.” 

 

 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor     sk.                                        Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

2013. december hónap 19. nap 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

       jegyző 

 


