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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
1/2016. (I. 28.)  Önkormányzati rendelet      2. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
    2015. évi költségvetéséről szóló 
    2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
     módosításáról. 
   
2/2016. (I. 28.)  Önkormányzati rendelet      4. 
    A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról  
    szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet   
    módosításáról. 

 
3/2016. (I. 28.)  Önkormányzati rendelet      5. 
    A helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 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 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 528 501 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 787 308 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       741 193 
e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit        907 
743 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    2 080 584 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
            - 1 172 841 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       450 716 
e/Ft 
 finanszírozási kiadásait        
         19 068 
e/Ft  

 finanszírozási egyenleg 
       431 648 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 886 096 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 886 096 
e/Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 
§ (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  
             2 439 
886 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
  223 030 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele:    1 654 703 e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  310 960e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  251 193 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
     702 
937 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek  
   109 175 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
                  1 500 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   592 262 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.    293 
421 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k. 
     88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k 
       6 035 e/Ft 
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.
   198 771 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           3 436 244 e/Ft 
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(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele:    450 
716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány 
  450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány 
             0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra 
  1 657 411 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  2 080 584 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
       92 033 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
       37 864 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 867 892 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra  19 
068 e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
a) személyi juttatások előirányzata 
      321 796 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       93 205 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      751 518 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra  
                 469 469 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
                 394 850 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre         74 619 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 
            0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                    21 423 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen: 1 657 411 e/Ft. 
 
Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Beruházási kiadások  
   1 271 725 e/Ft 
b) Felújítási kiadások   
     473 677 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
      335 182 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre 
                     7 792 e/Ft 
 államháztartáson kívülre                             
327 390 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata 
összesen:  2 080 584 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Támogatások kölcsönök nyújtása 
        92 033 e/Ft 
ebből: működési támogatás nyújtása                               
92 033 e/Ft 
  
(4) Az 4. § d) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre 
nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 2.069 e/Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete 69 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 35 795 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 35 795 e/Ft, 
 
 
A (4) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 
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a) Pályázati Alap műk.önrész 
  1 600 e/Ft 

b) TDM    
  2 000 e/Ft 

c) Intézmény karbantartás 
  2 501 e/Ft 

d) PKKE rendezvénykeret 
             1 000 e/Ft 

e) Környezetvédelmi alap 
  1 000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi  
                500 e/Ft 

g) Közcélú fogl. pályázati önrész
  1 077 e/Ft 

h) Városi rendezvény                 
                    0 e/Ft 

i) III. Béla jubileumi évfordulója
         0 e/Ft  

j) PKKE idegenforgalmi marketing
  1 000 e/Ft 

k) Bérkompenzáció  
            e/Ft 

l) Szociális ágazati pótlék 
  7 328 e/Ft 

m) Pénzmaradvány  
           17 789 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 35 795 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

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

 
 
5.§ A Rendelet 6. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 310 960 
e/Ft állami támogatásban részesül. Az 
állami támogatásból 231 688 e/Ft nem 
kerül folyósításra.” 
 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba. 
 
Kihirdetve : 2016. január 28-án 
 
 
 
 
 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2/2016. (I. 28.) 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 
meghatározott eredeti jogalkotó 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
1. és 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének a Széll Kálmán 
tanulmányi Ösztöndíjról szóló 10/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet)  4. §-a a 
következő (4)  bekezdéssel egészül ki: 

 
„ (4) A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság a 
december 31-ig elkészült munkák 
beérkezését követően is ülésezik a 
beérkezett pályamunkák jóváhagyása 
céljából és a beérkezett pályamunkák 
megismerését követően dönt az ösztöndíj 
támogatás második részletének 
folyósításáról. Amennyiben a Bizottság 
nem találja elfogadhatónak a beadott 
pályamunka színvonalát, az ösztöndíj 
támogatás második része a Bizottság 
döntése alapján nem kerül utalásra.” 
 
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Széll Kálmán Ösztöndíj pályázat 
útján nyerhető el. A pályázati felhívást 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 
helyben szokásos módon évente március 
31-ig teszi közzé. A Bizottság az adott évi 
felhívásban – nem kötelező jelleggel – 
ajánlást tehet aktuális vagy más módon 
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kiemelt témá(k)ra. Csak azokból az érintett 
középiskolákból lehet pályázatot beadni, 
ahol az iskola - az ott tanító tanárok közül - 
mentort jelölt ki az ösztöndíj kapcsán a 
pályázó tanulók segítésére. A mentor 
elsődleges feladata a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó információk 
nyújtása a pályázó tanuló részére. A 
kijelölt mentor az ösztöndíj kapcsán 
kapcsolatot tart a Bizottsággal, amelytől 
szükség esetén információt kérhet 
elsősorban a pályázati kiírással 
kapcsolatban.” 
 
3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (2) A középiskolai pályázók esetében a 
Bizottság az érintett mentor és az iskola 
igazgatója véleményét kikéri.”  
 
4. § A Rendelet 7. § (8) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A sikeres pályázatot készítők 
pályamunkáit/témadolgozatait az 
Önkormányzat az önkormányzati lapban 
és/vagy honlapján / egyéb kiadványaiban 
megjelentetheti. Az adott tanév 
ösztöndíjasait ünnepélyes keretek között, 
Széll Kálmán születésének napjához, azaz 
június 8-ához kötődően köszönti az 
Önkormányzat.” 
 
5. § A jelen rendelet a kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve : 2016. január 28-án 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) 

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.§ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a helyi adókról szóló 
22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) a következő 
1/A. §-sal egészül ki: 
 
„1/A. § Értelmező rendelkezések:  
E rendelet alkalmazásában: 

1. állami támogatás: az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. 
pontja szerinti támogatás. 

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 
(2) bekezdése szerinti vállalkozás.” 
 
 
2. § A Rendelet  2. §-a a következő c) 
ponttal egészül ki: 
 

„c) Mentes a helyi iparűzési adó 
alól a Htv. 52. § 23. pontja alapján 
az a háziorvos, védőnő vállalkozó 
akinek/amelynek a vállalkozási 
szintű adóalapja az adóévben a 20 
millió forintot nem haladja meg” 

3.§ A Rendelet a következő 2/A. §-sal 
egészül ki: 

„2/A. § 
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(1) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott adómentesség 
formájában nyújtott támogatás 
csekély összegű támogatásnak 
minősül, amelyet kizárólag az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban 
1407/2013/EU bizottsági rendelet) 
szabályai alapján lehet nyújtani. 

 
(2) A kedvezményezett az adómentesség 

következtében megszerzett előnyt – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. 
cikke (2) bekezdésének kivételével – 
 nem használhatja az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően – 
közúti kereskedelmi árufuvarozás 
ellenszolgáltatás fejében történő 
végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására. 
 

(3) A kedvezményezettnek az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott 
meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon – 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt 
megelőző két pénzügyi évben nyújtott 
csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. A nyilatkozat a 
rendelet 1. melléklete. 

 
(4) A kedvezményezett és az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. 
cikk (2) bekezdése szerinti, egy és 
ugyanazon vállalkozás részére a folyó 
pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alapján odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként 
nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás 
fejében végző vállalkozások esetében a 
100.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget, figyelembe véve az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az 
átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
 

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján nyújtott csekély összegű 
támogatás az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2012. április 
25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. 
o.) megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. Az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás 
más csekély összegű támogatásokról 
szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felső határig 
halmozható. 
 

(6) A csekély összegű támogatás nem 
halmozható azonos támogatható 
költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi bármely 
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csoportmentességi rendeletben vagy a 
Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek 
meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maximális 
intenzitást vagy összeget. 

 
(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) 

írásban tájékoztatja a 
kedvezményezettet a támogatás bruttó 
támogatási egyenértékben kifejezett 
összegéről és arról, hogy az csekély 
összegűnek minősül. Az igazolás a 
rendelet 2. melléklete. 
 

(8)  A kedvezményezettnek a 
támogatáshoz kapcsolódó iratokat az 
odaítélést követő 10 évig meg kell 
őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén a támogatott 
köteles azokat bemutatni. A csekély 
összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül 
információt kell szolgáltatni.” 

 

4. § (1) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 
1. melléklettel egészül ki. 

(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. 
melléklettel egészül ki. 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. 
január 01. napjától kell alkalmazni.  

 

Kihirdetve : 2016. január 28-án 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


