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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
4/2017. (III. 02.)  Önkormányzati rendelet      2. 

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

 
 
5/2017. (III. 02.)  Önkormányzati rendelet      4. 
    a képviselő-testület, valamint bizottságai részére 
    megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni  
    juttatásokról és költségtérítésről szóló 
    2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

4/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelete 
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 

Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 
25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„2. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 

3.484.658.887,- Ft-ban, azaz 
hárommilliárd-
négyszáznyolcvannégymillió-
hatszázötvennyolcezer-
nyolcszáznyolcvanhét 
forintban, 

b) bevételi főösszegét 
3.484.658.887,- Ft-ban, azaz 
hárommilliárd-
négyszáznyolcvannégymillió-
hatszázötvennyolcezer-
nyolcszáznyolcvanhét 
forintban  

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

„3. § (1) A Képviselő-testület a 
rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét – a 
rendelet 2. és 5. mellékletében 
részletezettek alapján – a (2)-(7) 
bekezdésben foglaltak szerint 
határozza meg. 

 
(2) Működési bevételek: 
  
 2.452.929.764 Ft, melyből 

a) intézményi működési 
bevételek:            
268.337.399 Ft, 
b) önkormányzatok sajátos 
működési bevétele: 1.681.911.951 
Ft, 
c) működési támogatások: 
            317.029.346 
Ft, 
d) egyéb működési bevételek:
            185.651.068 
Ft. 

 
(3) Felhalmozási bevételek: 
   386.895.673 
Ft, melyből 

a) felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek:   27.595.227 
Ft, 
b) felhalmozási támogatások:
    58.001.446 
Ft, 
c) egyéb felhalmozási bevételek:
            301.299.000 
Ft. 

 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.:   394.865.965 Ft. 

 
(5) Költségvetési bevételek 
összesen: 
 3.234.691.402 Ft. 
 
(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom 
nélküli bevételek 249.967.485 Ft, 
melyből az 
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a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele: 245.239.778 
Ft, 
b) államháztartáson belüli 
megelőlegezés:      
4.727.707 Ft. 

 
(7) Finanszírozási bevételek 
összesen:  249.967.485 
Ft. 

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

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

működési 
kiadások 
előirányzatr
a: 

1.707.284.6
03 Ft-ot, 

b
) 

felhalmozá
si kiadások 
előirányzatr
a: 

1.664.969.2
75 Ft-ot, 

c
) 

támogatáso
k 
kölcsönök 
nyújtására: 

     
60.010.000 
Ft-ot, 

d
) 

pénzforgalo
m nélküli 
kiadásokra: 

     
56.438.222 
Ft-ot, 

e
) 

finanszíroz
ási 
kiadásra: 

     
15.956.707 
Ft-ot 

határoz meg.” 
 
4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) A 4. § a) pontjában szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
a) személyi 

juttatások 
előirányza
ta 

 349.616.70
0 Ft 

b) munkaadó
t terhelő 
járulékok 

 100.680.13
9 Ft 

előirányza
ta 

c) dologi 
kiadások 
előirányza
ta 

 810.625.34
3 Ft 

d) egyéb 
működési 
kiadásra 

 430.719.50
1 Ft 

 ebből   
da
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 bel
ülre     

363.110.2
17 Ft 

 

db
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 kiv
ülre 

  
67.609.28
4 Ft 

 

dc
) 

társ. 
szocpol. 
és egyéb 
juttatás 

                  
0 Ft 

 

e) ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 
előirányza
ta 

      
15.643.000 
Ft 

 Működési 
kiadások 
összesen: 

 1.707.284.6
83 Ft 

 
(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatokat 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 2.000.000 Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete                - 

Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 
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Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 

Ft 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
  54.438.222 Ft összegben. 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
 

1. Pályázati alap 
működési 

1.600.000 Ft 

2. Intézmény karbantartás 2.031.919 Ft 
3. Rendezvény 1.000.000 Ft 
4. Környzetvédelmi alap        1.000.000 Ft 
5. Közcélú fogl.dologi    500.000 Ft 
6. Közcélú fogl.pályázati 

önrész 
1.056.627 Ft 

7. Ifjúsági Tanács                - Ft 
8. VM Gimnázium 

évforduló                   
1.000.000 Ft 

9. Visszafizetendő áll.tám                - Ft 
10. Rendelőintézet 6.921.230 Ft 
11. Civil Alap               - Ft 
12. Egyéb 

szerv.egy.pályá.önr 
              - Ft 

13. Olimpiai sportolók 
tám.2 fő 

              - Ft 

14. Fúvószenekar 
egyenruha 

              - Ft 

15. Evangélikus 
Egyházközség  

              - Ft 

16. PKKE támogatás               - Ft 
17. 2015. évi 

bérkompenzáció 
               - Ft 

18. Egyéb tartalék                 - Ft 
19. 2016.évi 

bérkomp.,sz.ágazati 
pót. 

                - 
Ft 

20. Maradvány                 - 
Ft 

21. SZEOB vizesblokk 
felújítás 

14.128.446 
Ft 

22. EFI  25.200.000 
Ft” 

 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2017. március 2-án. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

5/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület, valamint bizottságai 

részére megállapított 
tiszteletdíjakról, természetbeni 

juttatásokról és költségtérítésről szóló 
2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A képviselő-testület, valamint 

bizottságai részére megállapított 
tiszteletdíjakról, természetbeni 
juttatásokról és költségtérítésről szóló 
2/1995. (I. 12.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja 

(alapdíj) 57.700,- Ft/hó. 
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja az 

alapdíj 45 %-a/hó (26.000,- Ft/hó). 
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az 

alapdíj 90 %-a/hó (52.000,- Ft/hó). 
(4) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 
45 %-a/hó (26.000,- Ft/hó). 

 
(5) Amennyiben egy képviselő több 

bizottságnak is tagja, akkor a 
második bizottsági tagságáért járó 
tiszteletdíja 26.000,- Ft/hó.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, rendelkezéseit 
2017. január 1-jétől alkalmazni kell. 

 
Kihirdetve: 2017. március 2-án. 


