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2016. SZEPTEMBER 29.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
24/2016. (IX. 29.)

Önkormányzati rendelet
a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2.

25/2016. (IX. 29.)

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

2.

26/2016. (IX. 29.)

Önkormányzati rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról.

5.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2016. (IX. 29.) önkormányzati
rendelete
a helyi környezetvédelem szabályairól
szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján
a következőket rendeli el:
1. § A helyi környezetvédelem
szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

2016. SZEPTEMBER 29.

(4) A közterületen levő fa, cserje
kivágására kiadott engedélyben
a) 1,5 m magasságban mért 30
cm törzsátmérőig kivágott fánként
20.000.- forint kompenzációt kell
előírni;
b) 1,5 m magasságban mért 30
cm törzsátmérő felett egyedileg
megállapított mértékű, pénzbeli
kompenzációt kell előírni, ami
nem lehet kevesebb az a) pontban
meghatározott
összegnél
és
figyelembe kell venni legalább a
kivágott fa törzsátmérőjét illetve a
kivágott fa életkorát.
(5) Közterületre gyümölcsfa, díszfa,
díszcserje csak a közterület fenntartójának
– SZET Szentgotthárdi Kft. – engedélyével
telepíthető.”
3.§ Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép
hatályba.
Kihirdetve: 2016. szeptember 29-én.

„(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról
az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az
ingatlan
használója
(haszonélvező,
használó, bérlő, albérlő, szívességi
használó) köteles gondoskodni. Az
ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a
telekhatártól az úttestig terjedő valamennyi
zöldsáv)
folyamatos
tisztántartásáról
(kaszálásáról) is az egyes ingatlanok
tulajdonosa,
kezelője,
használója
(haszonélvező, használó, bérlő, albérlő,
szívességi használó) köteles gondoskodni.”
2. § A R. a következő 22/A. §-sal egészül
ki:
„22/A. § (1) Tilos a közterületeken levő
fák, cserjék rongálása, olyan kezelése,
amely értékük csökkenésével jár.
(2) A közterületen levő fák törzsére
reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos.
(3) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az
erre vonatkozó jogszabályok betartásával,
jogerős fakivágási engedély birtokában
lehet.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2016. (IX.29.) 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
rendelkezés lép:
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„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 3.411.496.739,- Ft
azaz
hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy
forintban
b) bevételi főösszegét 3.411.496.739,- Ft
azaz
hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy
forintban
állapítja meg.”
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(4) Támogatási
igénybevét.

kölcsönök
visszat.
394.829.460 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:
3.166.256.961 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:
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
2.402.647.055 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
275.087.419 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
315.177.490 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
138.883.146 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
368.780.446 Ft
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
12.000.000 Ft
b) Felhalmozási támogatások
56.001.446 Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek
300.779.000 Ft

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

c)
d)
e)

működési kiadások
előirányzatra
felhalmozási
kiadások
előirányzatra
támogatások
kölcsönök nyújtására
pénzforgalom
nélküli kiadásokra
finanszírozási
kiadásra

1.608.047.339
Ft-ot
1.667.572.454
Ft-ot
74.400.000 Ftot
50.252.946 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:
a) személyi
331.429.789
juttatások
Ft
előirányza
ta
b) munkaadó
96.520.078
t terhelő
Ft
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c)

d)

da
)

db
)

dc
)

e)

járulékok
előirányza
ta
dologi
kiadások
előirányza
ta
egyéb
működési
kiadásra
ebből
műk. célú
peszk
átad.
államh
bel
ülre
műk. célú
peszk
átad.
államh
kiv
ülre
társ.
szocpol.
és egyéb
juttatás
ellátottak
pénzbeni
juttatásai
előirányza
ta
Működési
kiadások
összesen:
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ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék
746.653.405
Ft

417.894.067
Ft

355.269.8
80 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
46.632.531 Ft összegben, az
alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

62.624.18
7 Ft

g)
h)
i)
j)

0 Ft

1.608.047.3
39 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

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

k)
l)
15.550.000
Ft

1.620.415 Ft

1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

Civil Alap
Egyéb
szerv.egy.pályá.önr
m) Olimpiai
sportolók
tám.2 fő
n) Fúvószenekar
egyenruha
o) Evangélikus
Egyházközség
p) PKKE támogatás
q) 2015.
évi
bérkompenzáció
r) Egyéb tartalék

1.600.000 Ft
2.848.420 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.059.407 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
- Ft
10.000.000
Ft
810.452 Ft
1.825.418 Ft
- Ft
77.600 Ft
- Ft
- Ft
124 Ft

1.365.000 Ft
s)

t)

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

5.770.533 Ft

2.647.131 Ft
v)

SZEOB
felújítás

vizesblokk
14.128.446
Ft

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből összesen
315.177.490 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. szeptember 29-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2016. (IX. 29.) önkormányzati
rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről,
valamint
a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk
(1)
bekezdés
a)
pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Helyi népszavazást a település
legalább
ezer
választópolgára
kezdeményezhet.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról
és a népi kezdeményezésről szóló
26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati
rendelet.
Kihirdetve: 2016. szeptember 29-én.
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