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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
27/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
a Szentgotthárd Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

3.

28/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

5.

29/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
a szociális igazgatás és az egyes szociális
ellátási formák helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

6.

30/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

7.

31/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
a Szentgotthárd Város közigazgatási
területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi, iskolafogászati körzetek
kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

7.

32/2016. (X. 27.)

Önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról, rendjéről,

8.
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illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről
szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2016. (X.27.) 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 rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. A költségvetés bevételei, kiadásai a
költségvetési hiány és finanszírozásának
rendje

2016. OKTÓBER 27.

rendelet
2.
és
5.
mellékletében
részletezettek alapján - az alábbiak szerint
határozza meg:
(2) Működési bevételek
2.433.833.154 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
275.113.698 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
318.606.187 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
166.614.269 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
369.180.446 Ft
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
12.000.000 Ft
b) Felhalmozási támogatások
56.001.446 Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek
301.179.000 Ft
(4) Támogatási
igénybevét.

kölcsönök
visszat.
394.829.460 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:
3.197.843.060 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
2016.
évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.443.082.838,- Ft
azaz
hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy
forintban
b) bevételi főösszegét 3.443.082.838,- Ft
azaz
hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy
forintban
állapítja meg.”

(6)
Költségvetési
hiány
belső
finanszírozása pénzforgalom nélküli
bevételek 245.239.778 Ft
a)
előző
évek
pénzmaradvány
igénybevétele: 245.239.778 Ft

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata kiadási főösszegén
belül:

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2.
§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi
főösszeg forrásait és azok összegét - a

(7) Finanszírozási bevételek összesen:
245.239.778 Ft

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

a)

működési kiadások
előirányzatra

1.625.435.302
Ft-ot
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b)

c)
d)
e)

felhalmozási
kiadások
előirányzatra
támogatások
kölcsönök nyújtására
pénzforgalom
nélküli kiadásokra
finanszírozási
kiadásra
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1.660.651.555
Ft-ot

e)

73.900.000 Ftot
71.871.981 Ftot
11.224.000 Ftot

határoz meg.”
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok
a következők:
334.024.456
a) személyi
Ft
juttatások
előirányza
ta
b) munkaadó
97.181.745
t terhelő
Ft
járulékok
előirányza
ta
c) dologi
758.380.603
kiadások
Ft
előirányza
ta
d) egyéb
420.398.498
működési
Ft
kiadásra
ebből
da műk. célú 357.532.2
)
peszk
99 Ft
átad.
államh
bel
ülre
db műk. célú 62.866.19
)
peszk
9 Ft
átad.
államh
kiv
ülre
dc társ.
0 Ft
)
szocpol.
és egyéb

2016. OKTÓBER 27.
juttatás
ellátottak
pénzbeni
juttatásai
előirányza
ta
Működési
kiadások
összesen:

15.550.000
Ft

1.625.435.3
02 Ft

(2) A 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
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.028.110 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
68.843.871 Ft összegben, az
alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Pályázati
alap
működési
Intézmény karbantartás
Rendezvény
Környzetvédelmi alap
Közcélú fogl.dologi
Közcélú fogl.pályázati
önrész
Ifjúsági Tanács
VM
Gimnázium
évforduló
Visszafizetendő áll.tám
Rendelőintézet
Civil Alap
Egyéb

1.600.000 Ft
2.740.470 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.056.627 Ft
464.770 Ft
1.000.000 Ft
- Ft
7.700.000 Ft
- Ft
1.825.418 Ft
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szerv.egy.pályá.önr
sportolók
m) Olimpiai
tám.2 fő
n) Fúvószenekar
egyenruha
o) Evangélikus
Egyházközség
p) PKKE támogatás
q) 2015.
évi
bérkompenzáció
r) Egyéb tartalék

- Ft
77.600 Ft
- Ft
- Ft
124 Ft

1.365.000 Ft
s)

t)

2016.évi
bérkomp.,sz.ágazati
pót.
Maradvány

6.538.285 Ft

2.647.131 Ft
ty) SZEOB
felújítás
v)

vizesblokk
14.128.446
Ft

EFI
25.200.000
Ft”

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből összesen
318.606.187 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. október 27-én.

2016. OKTÓBER 27.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti
jogalkotó
hatáskörében,
az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.

§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: SZMSZ) 45. § (6)
bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6)

A véleményező adatainak
kezeléséhez
szükséges
hozzájárulást az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
szóló
2011. évi CXII. törvényben
foglalt vélelem szerint az (5)
bekezdésben foglalt adatkezelések
tekintetében megadottnak kell
tekinteni. Erről a véleményezőt a
honlapon tájékoztatni kell.”

2. § Az SZMSZ 74. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Munkáltatói jogkörében eljárva az
Mötv.-ben
meghatározottakon
felül
gyakorolja az
egyéb
munkáltatói
jogokat
az
önkormányzat által létrehozott
gazdasági
társaságok
(SZET
Szentgotthárdi Kft., Gotthárd-
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Therm Kft., Szentgotthárdi Ipari
Park Kft.) vezetői tekintetében.”
3. § Az SZMSZ 56. § (1) bekezdésében az
„az SZMSZ 2. melléklete” szövegrész
helyébe az „a 2. melléklet” szöveg lép.
4. § Hatályát veszti az SZMSZ 57. alcíme.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2016. október 27-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2016. (X. 27.) 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 a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján,
az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában és 32. § (3)
bekezdésében
meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A szociális igazgatás és az egyes
szociális
ellátási
formák
helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: rendelet) 12. § (1)
bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Kérelmére alkalmanként vagy
havi
rendszerességgel
–
figyelemmel a kérelmező és
családja
jövedelmi,
szociális
rászorultságára
–
rendkívüli
települési támogatásban részesíti a
(7) bekezdésben e hatáskör

2016. OKTÓBER 27.
gyakorlására feljogosított szerv azt
az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási
gonddal
küzdő
személyt, akinek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
a)
gyermeket
nem
nevelő
háztartásban
aa) egyedül élő esetében a 200 %át,
ab) két vagy több fős háztartásban
a 150 %-át;
b) gyermeket nevelő háztartásban
ba) 2 fős háztartásban a 200 %-át,
bb) 3-4 fős háztartásban a 175 %át,
bc) 5 vagy több fős háztartásban a
150 %-át.”

(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendkívüli települési támogatás
egyszeri összege a 13. §-ban és a
14. §-ban szabályozott esetek
kivételével az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
legfeljebb 90 %-a.”
(3) A rendelet 12. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(5) Időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére legfeljebb hat
hónapra állapítható meg rendkívüli
települési támogatás, melynek havi
összege nem haladhatja meg az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb összegének 90 %-át.”
2. § A rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3)
Létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet esetén a
rendkívüli települési támogatás
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összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
400 %-áig terjedhet.”

2016. OKTÓBER 27.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2016. október 27-én.

3. § A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a rendkívüli települési
támogatást
elhunyt
személy
eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként kérik, a támogatás
összege azonos a helyben szokásos
legolcsóbb földbetemetési, illetve
hamvasztásos temetés költségeinek
a) 20 %-ával, ha a családban az egy
főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum
200 %-át,
b) 15 %-ával, ha a családban az egy
főre jutó nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 201-300 %-a
közé esik.”
4. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén
lép hatályba.
Kihirdetve: 2016. október 27-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló
8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az anyakönyvi
eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet 1. § (1) bekezdése.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2016. (X. 27.) önkormányzati r e n d e l
ete a
Szentgotthárd Város közigazgatási
területén a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi, iskolafogászati
körzetek kialakításáról szóló
25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
alapellátásért felelős országos módszertani
intézet véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd város közigazgatási
területén
a
háziorvosi,
házi
gyermekorvosi,
fogorvosi,
iskolafogászati körzetek kialakításáról
szóló
25/2002.
(VII.
4.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Rendelet hatálya kiterjed
Szentgotthárd
városában
a
közigazgatási területén területi
ellátási kötelezettséggel működő
négy háziorvosi körzetre, két házi
gyermekorvosi
körzetre,
két
felnőtt fogorvosi körzetre, az
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iskolafogászati körzetre, három
területi védőnői ellátás körzetére,
az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásra, valamint az
iskola-egészségügyi ellátásra. Az
egyes körzetek pontos területi
meghatározását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
2. § A Rendelet a következő1/A-1/D. §-sal
egészül ki:
„1/A. § Szentgotthárd város teljes
közigazgatási
területén
négy
háziorvosi
körzet,
két
gyermekorvosi körzet, három
terület ellátási kötelezettségű
védőnői körzet, iskolavédőnői
körzetek működnek. A körzetek
székhelye: 9970 Szentgotthárd,
Rákóczi Ferenc u. 5.
1/B. § Az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási
szerződés
keretében láttatja el. Az ügyeleti
ellátás
székhelye:
9970
Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc u.
5.
1/C. § (1) Szentgotthárd város teljes
közigazgatási
területe
két
fogorvosi alapellátási körzetet
alkot. A fogorvosi körzetek
székhelye: 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 18.
(2) Szentgotthárd város teljes
közigazgatási
területe
egy
iskolafogászati
alapellátási
körzetet alkot. A székhelye: 9970
Szentgotthárd, Füzesi u. 3.
(3)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
megállapodás
alapján a székhelyen biztosítja az
iskolafogászati
alapellátást
Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy,
Alsószölnök, Felsőszölnök és
Szakonyfalu
községek
vonatkozásában.
(4) Szentgotthárd város teljes
közigazgatási területe a fogorvosi
ügyelet – rendelési időn túli,
hétvégén és ünnepnapokon –
vonatkozásában egy fogorvosi
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körzetet
alkot.
Székhelye:
Markusovszky Egyetemi Oktató
Kórház,
9700
Szombathely,
Markusovszky L. u. 5.

1/D. § Az iskola-egészségügyi ellátás a
gyermek háziorvosi körzetek és
védőnők együttes szolgáltatásából
áll, melyet a 9970 Szentgotthárd,
Rákóczi Ferenc u. 5. szám alatti
orvosi
rendelőkben
(szükség
esetén a köznevelési intézmények
székhelyén) biztosítanak.”
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2016. október 27-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 37. § (4)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 34. § (5) bekezdésében és 36/I. §ában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1.

§ A közterületek használatáról,
rendjéről, illetve a közterületek
bontásáról
és
helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók
elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (9)
bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(9) A mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény
(a
továbbiakban:
Filmtörvény) szerinti filmforgatás
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esetén a közterület használatára a
Filmtörvény szerinti eljárást kell
alkalmazni
azzal,
hogy
a
filmforgatást akadályozó, de a
nem
felróható,
kérelmezőnek
valamint a rendkívüli természeti
események esetén az igényelt
közterületet 30 napon belül
ismételten biztosítani kell.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 2.
melléklete 1. pontjában foglalt táblázat 20.
sora.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2016. október 27-én.
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