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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
39/2016. (XII. 15.)  Önkormányzati rendelet      2. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  
                                                2016. évi költségvetéséről szóló  
    4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról. 
 
40/2016. (XII. 15.)  Önkormányzati rendelet      4. 

  az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2016. DECEMBER 15. 
 2 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
39/2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

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 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelete 
/továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) 
bekezdés helyébe a következő lép: 
 
„2. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 3.444.590.200,- Ft 
azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-
egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy 
forintban 
b) bevételi főösszegét 3.444.590.200,- Ft 
azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-
egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy 
forintban  
állapítja meg.” 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet a 
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  
   2.433.340.516 Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
           275.087.419 Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele   1.673.499.000 Ft 
c) Működési támogatások:  
           317.764.202 Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
           166.989.895 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
   371.180.446 Ft 
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
   12.000.000 Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
   58.001.446 Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
           301.179.000 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.             394.829.460 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
  3.199.350.422 Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  245.239.778 Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele: 245.239.778 Ft 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  245.239.778 Ft” 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kiadási főösszegén 
belül: 
 

a) működési kiadások 
előirányzatra 

1.642.235.191 
Ft-ot 

b) felhalmozási 
kiadások 
előirányzatra 

1.660.728.555 
Ft-ot 

c) támogatások 
kölcsönök nyújtására 

     65.010.000 
Ft-ot 
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d) pénzforgalom 
nélküli kiadásokra 

     65.392.454 
Ft-ot 

e) finanszírozási 
kiadásra 

     11.224.000 
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 
előirányza
ta 

 335.019.985 
Ft 

b) munkaadó
t terhelő 
járulékok 
előirányza
ta 

   97.523.459 
Ft 

c) dologi 
kiadások 
előirányza
ta 

 769.833.484 
Ft 

d) egyéb 
működési 
kiadásra 

 424.308.263 
Ft 

 ebből   
da
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 bel
ülre     

361.342.0
64 Ft 

 

db
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 kiv
ülre 

  
62.966.19
9 Ft 

 

dc
) 

társ. 
szocpol. 
és egyéb 
juttatás 

                  
0 Ft 

 

e) ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 
előirányza

      
15.550.000 
Ft 

ta 
 Működési 

kiadások 
összesen: 

 1.642.235.1
91 Ft 

 
(2) Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 
 
(3) A 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 3.868.000 Ft összegben, 
melyből 
 

aa) a polgármester kerete    407.410 Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 
 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 62.985.044 Ft összegben, az 
alábbiak szerint 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
 

a) Pályázati alap 
működési 

1.600.000 Ft 

b) Intézmény karbantartás 2.031.919 Ft 
c) Rendezvény 1.000.000 Ft 
d) Környzetvédelmi alap        1.000.000 Ft 
e) Közcélú fogl.dologi    500.000 Ft 
f) Közcélú fogl.pályázati 

önrész 
1.056.627 Ft 

g) Ifjúsági Tanács    464.770 Ft 
h) VM Gimnázium 

évforduló                   
1.000.000 Ft 

i) Visszafizetendő áll.tám                - Ft 
j) Rendelőintézet 7.700.000 Ft 
k) Civil Alap                - Ft 
l) Egyéb 

szerv.egy.pályá.önr 
1.825.418 Ft 

m) Olimpiai sportolók 
tám.2 fő 

              - Ft 

n) Fúvószenekar 
egyenruha 

     77.600 Ft 



XIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2016. DECEMBER 15. 
 4 

o) Evangélikus 
Egyházközség  

              - Ft 

p) PKKE támogatás               - Ft 
q) 2015. évi 

bérkompenzáció 
           124 
Ft 

r) Egyéb tartalék   1.365.000 
Ft 

s) 2016.évi 
bérkomp.,sz.ágazati 
pót. 

 4.035.140 
Ft 

sz) Maradvány                 - 
Ft 

t) SZEOB vizesblokk 
felújítás 

14.128.446 
Ft 

ty) EFI  25.200.000 
Ft” 

 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 
317.764.202 Ft állami támogatásban 
részesül. Az állami támogatásból 
236.137.337 Ft nem kerül folyósításra.” 
 
6.§. E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2016. december 15-én. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1)  A rendelet hatálya a (2) 

bekezdésben meghatározott 

kivételekkel a Szentgotthárd város 
közigazgatási területén működő, 
vendéglátást folytató üzletre (a 
továbbiakban: vendéglátóhely), 
valamint az ezen kívül 
megrendezett zenés, táncos 
rendezvények italszolgáltatására 
terjed ki. 

  (2)  A rendelet hatálya nem terjed ki 
az alábbi vendéglátóhelyekre: 
a) a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről 
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet szerinti szálloda típusú 
szálláshelyen működő 
vendéglátóhelyre, 

b) az üzemanyagtöltő állomáson 
működő vendéglátóhelyre, 

c) a Színházban és a 
sportlétesítményben 
üzemeltetett vendéglátóhelyre 
a kulturális és 
sportrendezvények ideje alatt, 

d) lakodalom, esküvő helyszínére 
a lakodalom, esküvő 
időtartama alatt és 

e) az önkormányzat, az 
önkormányzat intézménye 
vagy a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület szervezésében 
megtartott rendezvény 
helyszínére a rendezvény ideje 
alatt. 

 
2. §  A vendéglátóhely – a 3. § (1) 

bekezdésében foglaltak 
kivételével – 6 órától 2 óráig 
tarthat nyitva. 

 
3. § (1)  A vendéglátóhely az üzemeltető 

írásbeli bejelentésére a 2. §-ban 
foglaltaknál hosszabb ideig tarthat 
nyitva (a továbbiakban: eltérő 
nyitvatartás) az alább felsorolt 
valamennyi rendezvény, időszak 
vagy ünnep egy napján: 

 a) farsangi időszak, 
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 b) nőnap, 
 c) húsvét vasárnap, húsvéthétfő, 
 d) április 30 - május 1., 
 e) május 4-5. (Gotthárd napja), 
 f) Szerelmesek Fesztiválja, 
 g) Szentgotthárdi Történelmi 
Napok, 
 h) augusztus 19-20. és 
 i) december 31. 
 (2)  Az eltérő nyitvatartásra 

vonatkozó bejelentést az 
üzemeltető legkésőbb a 
rendezvény időpontját megelőző 
nyolcadik napon benyújtja a 
jegyzőnek. 

 (3)  A bejelentés tartalmazza: 
a) az üzemeltető nevét, 

székhelyének címét, 
b) a vendéglátóhely elnevezését, 

címét, 
c) a nyitvatartás 

meghosszabbításának naptári 
napját, idejét (év, hónap, nap, 
óra, perc formátumban 
meghatározva), 

d) a rendezvény jellegét, 
megnevezését  

 (4) A bejelentésről a jegyző 
tájékoztatja a rendőrséget.  
 
4. §  Az eltérő nyitvatartást a jegyző 
megtilthatja 

a) ha a vendéglátóhellyel 
szemben egy éven belül 
legalább kétszer írásban 
bejelentést tettek, és a jegyző 
által végzett hatósági 
ellenőrzés során a panasz 
megalapozottnak tekinthető, 
vagy 

b) hivatalból kezdeményezett 
helyszíni ellenőrzésen 
tapasztaltak alapján, vagy 

c) annak, akinek rendezvényén a 
közrendet, köznyugalmat 
megzavaró esemény történt, és 
az esemény kiváltó okaként az 
üzemeltetőnek felróható 
magatartás – melyet akár 

rendőrségi jegyzőkönyv, akár 
egyéb, a hatóság által az ügy 
érdemére vonatkozó döntés is 
alátámasztott – megállapításra 
került. 

 
5. §  A rendelet 2. §-ában foglaltak a 

közösségi együttélés alapvető 
szabályai, megszegésük 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 
Egy éven belüli ismételt 
megszegésük esetén a jegyző a 
kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 9. § (4) 
bekezdése szerinti szankciókat 
alkalmazhatja. 

 
6. § (1)  Ez a rendelet 2017. január 1-jén 

lép hatályba, rendelkezéseit a már 
működő vendéglátóhelyekre is 
alkalmazni kell. 

 (2)  Amennyiben a már működő 
vendéglátóhely a rendelet 
hatálybalépésekor a bejelentése 
szerint 2 óránál későbbi időpontig 
tart nyitva, úgy a jegyző az általa 
vezetett nyilvántartásban ezt 2 
órára módosítja, egyidejűleg erről 
értesíti a vendéglátóhely 
üzemeltetőjét és a rendőrséget. 

 
Kihirdetve: 2016. december 15-én. 
 
 
 
 
 
 
 


