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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
16/2016. (VI. 02.)  Önkormányzati rendelet      2. 
    a 2016. évi költségvetéséről szóló 
    4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet    
    módosításáról. 
 
17/2016. (VI. 02.)  Önkormányzati rendelet      4. 
    a városi címer, zászló és a Szentgotthárd  

   név használatáról szóló 
    3/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
    módosításáról. 

 
18/2016. (VI. 02.)  Önkormányzati rendelet      4. 
    a szociális igazgatás és az egyes szociális  
    ellátási formák helyi  szabályairól szóló 
    4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
    módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

16/2016. (VI.2.) 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.§ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelete 
/továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) 
bekezdés helyébe a következő lép: 
 
„ 2. A költségvetés bevételei, kiadásai a 
költségvetési hiány és finanszírozásának 
rendje 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 3.407.166.764,- Ft 
azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-
egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy 
forintban 
b) bevételi főösszegét 3.407.166.764,- 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 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  
   2.412.445.526 Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
           266.294.031 Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele   1.673.499.000 Ft 
c) Működési támogatások:  
           342.580.730 Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
           
130.071.765 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
           354.652.000 Ft 
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
   12.000.000 Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
   41.873.000 Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
           300.779.000 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.             394.829.460 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
  3.161.926.986 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 

1.633.426.654 
Ft-ot 

b) felhalmozási 1.627.859.976 
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kiadások 
előirányzatra 

Ft-ot 

c) támogatások 
kölcsönök nyújtására 

70.000.000 Ft-
ot 

d) pénzforgalom 
nélküli kiadásokra 

64.656.134 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 

 328.580.561 
Ft 

b) munkaadó
t terhelő 
járulékok 
előirányza
ta 

 96.705.023 
Ft 

c) dologi 
kiadások 
előirányza
ta 

 730.386.175 
Ft 

d) egyéb 
működési 
kiadásra 

 462.204.895 
Ft 

 ebből   
da
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 bel
ülre     

401.346.5
35 Ft 

 

db
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 kiv
ülre     

60.333.87
2 Ft 

 

dc
) 

társ. 
szocpol. 
és egyéb 
juttatás 

0 Ft  

e) ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 
előirányza
ta 

 15.550.000 
Ft 

 Működési 
kiadások 
összesen: 

 1.633.426.6
54 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 1.868.000 Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 
 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 60.788.134 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 2.848.420 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 
1.059.407 Ft 

g) Ifjúsági Tanács 1.000.000 Ft 
h) VM Gimnázium 

évforduló                   
1.000.000 Ft 

i) Visszafizetendő áll.tám 35.112.000 
Ft 

j) Rendelőintézet 3.990.360 Ft 
k) Civil Alap 3.282.452 Ft 
l) Egyéb 3.765.418 Ft 
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szerv.egy.pályá.önr 
m) Olimpiai sportolók 

tám.2 fő 
- Ft 

n) Fúvószenekar 
egyenruha 

1.000.000 Ft 

o) Evangélikus 
Egyházközség  

350.000 Ft 

p) PKKE támogatás - Ft 
q) 2015. évi 

bérkompenzáció 
- Ft 

r) Egyéb tartalék  - Ft 
s) 2016.évi bérkomp., 

sz.ágazati pót. 
         
3.280.077 
Ft” 

 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 
342.580.730 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. június 02-án. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

17/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 
a városi címer, zászló és a Szentgotthárd 

név használatáról szóló 
3/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotó hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a városi címer, zászló 

és a Szentgotthárd név használatáról 
szóló 3/1992. (IV. 24.) önkormányzati 
rendelet 12. § (2) bekezdése. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2016. június 02-án. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

18/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatás és az egyes szociális 
ellátási formák helyi szabályairól szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában és a 42. § 1. pontjában, továbbá 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 
17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § A szociális igazgatás és az egyes 
szociális ellátási formák helyi 
szabályairól szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
6. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete 
szerint módosul. 

a.  
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. 
május 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kihirdetve: 2016. június 02-án. 
 
 
 
 
 
 
 


