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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
22/2017. (IX. 28.)  Önkormányzati rendelet      2. 

a 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet 
 módosításáról. 

 
23/2017. (IX. 28.)  Önkormányzati rendelet      4. 

változtatási tilalom elrendeléséről. 
 
24/2017. (IX. 28.)  Önkormányzati rendelet      5. 

a temetőkről és temetkezésekről szóló  
35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

22/2017. (IX.28.) önkormányzati 
rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.2) 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 2017.évi 
költségvetéséről szóló 1/2017 (II.2) 
önkormányzati rendelete / 
továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) 
bekezdés helyébe a következő lép: 
 

„2. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 4.432.977.423 Ft 
azaz négymilliárd-
négyszázharminckettőmillió-
kilencszázhetvenhétezer-
négyszázhuszonhárom forintban 
b) bevételi főösszegét  4.432.977.423 Ft 
azaz négymilliárd-
négyszázharminckettőmillió-
kilencszázhetvenhétezer-
négyszázhuszonhárom 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  
   2.408.389.879 Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
            199.572.831 Ft,  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele    1 540 500 000 Ft 
c) Működési támogatások:  
            354.368.787 Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
            
313.948.261 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
   1.388.041.440 Ft 
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
             186 127.087 Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
           0 Ft. 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
          1.201.314.353 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.             187.250.000 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           3.983.681.319 Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételekből  
az  előző évek pénzmaradvány 
igénybevételével lehetséges - mértéke:
 449.296.104 Ft 
Ebből: 
a) működési pénzmaradvány  
  149.296.104 Ft, 
b) felhalmozási pénzmaradvány 
  300 000 000 Ft. 
 
 
(7)Költségvetési hiány külső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  „ 
fejlesztési hitel   
  0 Ft 
Finanszírozási bevételek összesen: 
 449.296.104 Ft 
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3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép 
 
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kiadási főösszegén 
belül: 
 

a) működési kiadások 
előirányzatra 

2.167.901.274 
Ft-ot 

b) felhalmozási 
kiadások 
előirányzatra 

1.981.374.603 
Ft-ot 

c) támogatások 
kölcsönök nyújtására 

     34.991.100 
Ft-ot 

d) pénzforgalom 
nélküli kiadásokra 

242.782.739 
Ft-ot 

e) finanszírozási 
kiadásra 

5.927.707 Ft-ot 

 
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 
juttatások 
előirányza
ta 

 392.432.642 
Ft 

b) munkaadó
t terhelő 
járulékok 
előirányza
ta 

 94.331.328 
Ft 

c) dologi 
kiadások 
előirányza
ta 

 929.266.994 
Ft 

d) egyéb 
működési 
kiadásra 

 734.817.310 
Ft 

 ebből   
da
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 bel

669.981.2
62 Ft 

 

ülre     

db
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 kiv
ülre 

64.836.04
8 Ft 

 

dc
) 

társ. 
szocpol. 
és egyéb 
juttatás 

0 Ft  

e) ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 
előirányza
ta 

 15 050 000 
Ft 

 Működési 
kiadások 
összesen: 

    
2.167.901.2
74 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 3.572.146 Ft összegben, 
melyből 
 

aa) a polgármester kerete 1.222.211 Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 
 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 239.560.528 Ft összegben, az 
alábbiak szerint 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
 

a) Rendezvény Tört.Napok 1 000 000 
Ft 

b) PKKE többlettámogatás        5.738.760 
Ft 
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c) háziorvosi rendelő 
rámpa              

 4 000 000 
Ft 

c) Wifi kiépítése 647 700 Ft 
d) Intézménykarbantartás 3 000 000 

Ft 
f) Környezetv. alap 1 000 000 

Ft 
g) Működési céltartalék 12.162.637 

Ft 
h) Egyéb tartalék  pályázati 

önrész, felhalmozási 
kiadás 

94.868.737 
Ft 

i) Kötött felhasználású 
pénzkészlet 

32.859.178 
Ft 

j) Rendelőintézeti tartalék 5.000.000 
Ft 

k) Szennyvíz felújítás 34.943.079 
Ft 

 
l) Költségvetési támog., 

pótlékok 
44.340.437 

Ft 
 

   
„ 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 
354.368.787 Ft állami támogatásban 
részesül. (Az állami támogatásból 226 765 
537 Ft nem kerül folyósításra.)” 
 
6.§ E rendelet a kihirdetést követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2017. szeptember 28-án. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
23/2017. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete 
változtatási tilalom elrendeléséről 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Szentgotthárd 3789/1, 3789/2, 3790, 
3791/1, 3791/2, 3791/3, 3792/1, 3792/2, 
3792/3, 3792/4, 3792/5, 3792/6, 3792/7 
és 4150 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában változtatási tilalmat 
rendel el. 

 
2. § A változtatási tilalom a helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 
módosításának elkészítésére 1641-
6/2017. számon 2017. március 10-én 
megkötött szerződés szerinti 
szabályzatmódosítás hatálybalépéséig 
áll fenn. 

 
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2017. szeptember 28-án. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 28. 
 5 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

24/2017. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 
35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában és a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 6. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A temetőkről és temetkezésekről szóló 

35/2000. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2017. szeptember 28-án. 

 


