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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
15/2020.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(I.30) önkormányzati rendelet módosításáról

XVII. ÉVFOLYAM

18. SZÁM
2

2020. AUGUSZTUS 14.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2020.(VIII.14.) önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a 2020. évi
költségvetéséről szóló
1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

„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
2.054.447.574 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
216.335.000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele 1.172.000.000 Ft
c) Működési támogatások:
447.666.937 Ft
d) Egyéb működési bevételek:

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
2020.évi
költségvetéséről szóló 1/2020 (I.31.)
önkormányzati
rendelete
/
továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1)
bekezdés helyébe a következő lép:
„2.
§
(1)
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.340.755.158 Ft
azaz
háromilliárdháromszáznegyvenmillióhétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc
forintban
b) bevételi főösszegét 3.340.755.158 Ft
azaz
háromilliárdháromszáznegyvenmillióhétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc,
állapítja meg.”
(2)
A
költségvetés
összevont
mérglegadatait az 1. melléklet, a 2020.évi
összevont
mérleget
működési
és
felhalmozási célú bevételek és kiadások
bontásban a 2. melléklet tartalmazza”

218.445.637 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
59.859.379 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.299.379 Ft
b) Felhalmozási támogatások
8.641.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek
36.919.000 Ft
(4) Támogatási
igénybevét.

kölcsönök
visszat.
216.631 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:
2.114.523.584 Ft
(6)
Költségvetési
hiány
belső
finanszírozása pénzforgalom nélküli
bevételekből
az
előző
évek
pénzmaradvány
igénybevételével lehetséges - mértéke:
1.226.231.574 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
581.637.574 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
644.594.000 Ft.
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(7)Költségvetési
hiány
külső
finanszírozása pénzforgalom nélküli
bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
1.226.231.574 Ft”
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata kiadási főösszegén
belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
2.158.280.361 Ft-ot
felhalmozási kiadások előirányzatra
1.044.781.639 Ft-ot
támogatások kölcsönök nyújtására
13.159.379 Ft-ot
pénzforgalom nélküli kiadásokra
124.533.779 Ft-ot
finanszírozási kiadásra
16.381.175 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 előirányzata
468.705.000 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok
előirányzata
93.359.000 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
839.504.425 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
741.161.936 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
681.056.936 Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
60.105.000 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
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0 Ft
e)
ellátottak pénzbeni juttatásai
előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
2.158.280.361 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. § e) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok
a következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 124.533.779 Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete
2.000.000 Ft
ab) katasztrófa alap
1.000.000 Ft
ac) általános tartalék
1.000.000 Ft
b) egyéb céltartalék
4.210.313 Ft
c) viziközmű számla /szennyvíz/
31.744.904 Ft
d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet
51.660.994 Ft
e) kiegészítő állami támogatás / pótlék
32.917.568 Ft
„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből összesen
450.618.476 Ft állami támogatásban
részesül.
(Az
állami
támogatásból
270.460.475 Ft nem kerül folyósításra,
melyből 85.769.499 forint a szolidaritási
hozzájárulás összege.)”
6.§ E rendelet a kihirdetést követő
napon lép hatályba.
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Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2020. év augusztus hó 13-i ülésén fogadta
el. Kihirdetve: 2020. év augusztus hó 14.
napján.
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