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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
23/2018. (XI.29.)  Önkormányzati rendelet      2. 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak  
közszolgálati jogviszonyának  
egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.     

 
24/2018. (XI.29.)  Önkormányzati rendelet      2. 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.1) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

23/2018. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelete  

a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának  
egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232/A. §-ában, 234. § (3)-(4) 
bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében és 
a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § A Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakba: Rendelet) a 
következő 4. §-sal egészül ki: 
„4. § A Közszolgálati Tisztviselők 
Napja, július 1-je, munkaszüneti 
nap.” 

2. § A Rendelet 10. § (1) és (2) 
bekezdésében a „2018. december 31. 
napjáig” szövegrészek helyébe a 
„2019. december 31-ig” szöveg lép. 

3. § A Rendelet 10/A. §-ában a 
„2018.évben” szövegrész helyébe az 
„a 2019. évben” szöveg lép. 

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
Kihirdetve: 2018. év november hó 29 

napján. 

 
 
 
 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

24/2018. (XI.29.) önkormányzati 
rendelete 

a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.1) 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 2018.évi 
költségvetéséről szóló 1/2018 (II.1.) 
önkormányzati rendelet / továbbiakban: 
Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 4.687.358.668 Ft 
azaz négymilliárd-
hatszáznyolcvanhétmillió-
háromszázötvenyolcezer-
hatszázhatvannyolc forintban 
b) bevételi főösszegét 4.687.358.668 Ft 
azaz négymilliárd-
hatszáznyolcvanhétmillió-
háromszázötvenyolcezer-
hatszázhatvannyolc Ft azaz forintban, 
állapítja meg. 
 
(2) A költségvetés összevont 
mérglegadatait az 1. melléklet, a 2018.évi 
összevont mérleget működési és 
felhalmozási célú bevételek és kiadások 
bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép 
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„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  
   1.879.029.249 Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
            216.534.283 Ft,  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele    1.075.500.000 Ft 
c) Működési támogatások:  
            393.072.455 Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
            
193.922.511 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
   925.031.673 Ft 
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
           406.127.000 Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
             15.000.000 Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
           503.904.673 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.              68.150.000 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           2.872.210.922 Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételekből  
az  előző évek pénzmaradvány 
igénybevételével lehetséges - mértéke: 
1.815.147.746 Ft 
Ebből: 
a) működési pénzmaradvány  
 402.685.930 Ft, 
b) felhalmozási pénzmaradvány          
1.412.461.816 Ft. 
 
 
(7)Költségvetési hiány külső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  „ 

fejlesztési hitel   
  0 Ft 
Finanszírozási bevételek összesen: 
 1.815.147.746 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 

2.089.153.621 
Ft-ot 

b) felhalmozási 
kiadások 
előirányzatra 

2.099.864.554 
Ft-ot 

c) támogatások 
kölcsönök nyújtására 

                        
Ft-ot 

d) pénzforgalom 
nélküli kiadásokra 

487.397.156 
Ft-ot 

e) finanszírozási 
kiadásra 

10.943.337 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 

 434.597.043 
Ft 

b) munkaadó
t terhelő 
járulékok 
előirányza
ta 

 96.350.467 
Ft 

c) dologi 
kiadások 
előirányza
ta 

 769.888.376 
Ft 

d) egyéb 
működési 
kiadásra 

 772.667.735 
Ft 

 ebből   
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da
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 bel
ülre     

  
714.889.7
35 Ft 

 

db
) 

műk. célú 
peszk 
átad. 
államh
 kiv
ülre 

57.778.00
0 Ft 

 

dc
) 

társ. 
szocpol. 
és egyéb 
juttatás 

0 Ft  

e) ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 
előirányza
ta 

 15 650 000 
Ft 

 Működési 
kiadások 
összesen: 

    
2.089.153.6
21 Ft 

 
(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül a működési kiadásokat 
intézményenként és az Önkormányzat 
esetén  kiemelt előirányzatonként 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 3.000.000 Ft összegben, 
melyből 
 

aa) a polgármester kerete    636.134 Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 
 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 484.761.022 Ft összegben, az 
alábbiak szerint 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 
a) Pályázati pénzek 388.862.000 

Ft 
b) Maradvány, 

intézményektől 
elvonás       

77.032.503 Ft 

c) Bérkompenzáció  2.357.822 Ft 
d) Kiegészítő pótlékok  16.508.697 

Ft” 
   
   
   
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 
393.072.455 Ft állami támogatásban 
részesül. (Az állami támogatásból 
456.685.200 Ft nem kerül folyósításra, 
melyből 216.028.763 forint a szolidaritási 
hozzájárulás összege.)” 
 
6.§ E rendelet a kihirdetést követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2018. év november hó 29 

napján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


