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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

6/2021. (V.16.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról 

 

7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet       4. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 6/2021. (V. 16.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2020.évi 

zárszámadásáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

Város polgármestere az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény továbbá az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) 

önkormányzati rendelet végrehajtásáról a 

következők szerint rendelkezik: 

1. § 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.728.239.518 Ft azaz 

kettőmilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-

kettőszázharminckilencezer-

ötszáztizennyolc forint, 

b) bevételi főösszege 3.547.757.272 Ft-ban 

azaz hárommilliárd-

ötszáznegyvenhétmillió-

hétszázötvenhétezer-kettőszázhetvenkettő 

forint, 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetésének összevont 

mérlegadatait az 1. melléklet és 2. 

melléklet tartalmazza. 

2. § 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetésének bevétele: 

a) eredeti bevételi előirányzat: 

3.432.500.000 Ft, 

b) módosított bevételi előirányzat: 

3.546.712.654 Ft, 

c) bevételi teljesítés: 3.547.757.272 Ft. 

(2) A bevételi főösszeget az 1. melléklet, 2. 

melléklet, és 5. melléklet tartalmazzák. A 

központi költségvetés támogatását a 13. 

melléklet tartalmazza. 

3. § 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetésének kiadási 

főösszege: 

a) eredeti kiadási előirányzat: 

3.432.500.000 Ft, 

b) módosított kiadási előirányzat: 

3.546.712.654 Ft, 

 

c) kiadási teljesítés: 2.728.239.518 Ft 

(2) A kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet, 

2. melléklet, 3. melléklet,és 4. mellékletek 

tartalmazzák. 

4. § 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2020. december 31-i állapot szerinti 

vagyona a 7. melléklet szerinti 

vagyonkimutatásban, valamint a 

vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

a) Eszközök: 13.424.553.441 Ft 

b) Források: 13.424.553.441 Ft-ban 

állapítja meg. 

5. § 

(1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2020. évi maradványa 

819.517.754 Ft, melyből 713.674.000 Ft 

tervezve van a 2021. évi költségvetésben. 

A felhasználható maradványt költségvetési 

szervenként a 6. melléklet tartalmazza. 

(2) A pénzeszközök változásait a 11. 

melléklet részletezi. 

6. § 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának az 

állami támogatások elszámolását követően 

21.097 Ft visszafizetési kötelezettsége van. 

7. § 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. 

évi vagyonkimutatását a 7. melléklet 

tartalmazza. 

8. § 

(1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2020. évi 

létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza. 

(2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2020. évi 

közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 8. melléklet 

tartalmazza. 

9. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2020. évben nyújtott közvetett 

támogatások összegeit a 9. melléklet 

tartalmazza. 

10. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzat által 

felvett hitelek állományát lejárat és célok 

szerinti bontásban a 10. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

11. § 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

több éves kihatással járó felhalmozási, 

működési feladatait éves bontásban a 12. 

melléklet tartalmazza. 

12. § 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

készfizető kezességvállalás állományát a 

14. melléklet, , a gazdasági társaságokban 

való részesedések mértékét 15. melléklet 

tartalmazza. 

13. § 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2020.évi zárszámadási rendeletét a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § 

-nak megfelelően közzé kell tenni. 

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 

harmadik napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor    

    Dr. Dancsecs 

Zsolt 

   polgármester   

    

 jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

          2021.május 16.-án. 

 

                 Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                    

jegyző 

 

Összefoglaló 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ez az előírás a rendelet 

elfogadására is vonatkozik. Kiemelt 

fontosságú, hogy ebben a helyzetben is a 

képviselő – testület tagjainak legyen 

lehetősége a rendelet elfogadása előtt a 

rendelet tervezetének megismerésére, 

javaslataik megtételére. Erre tekintettel a 

melléklet szerinti rendelet tervezetét 

valamennyi testületi tag megkapja, a 

tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                

Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         

jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021.évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotó hatáskörében, a 2. § (1) 

bekezdés b) pontj vonatkozásában a 

Magyarország 2021.évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában valamint a 2. § (1) bekezdés a) 

pontjába vonatkozásában a Magyarország 

2021.évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 61. § (6) 

bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-Testülete feladat- és 

hatáskörében eljárva Szentgotthárd Város 

Polgármestere a következőket rendeli el. 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 3–5. §-a helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„3. § 

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott 

bevételi főösszeg forrásait és azok összegét 

- a rendelet 1. mellékletében, 2. 

mellékletében, 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Költségvetési bevételek előirányzata 

összesen 3.559.208.007 Ft ebből: 

a) Működési bevételek 2.331.496.900 Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 

185.139.116 Ft, 

ab) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele 1.183.000.000 Ft 

ac) Működési támogatások 

717.585.522 Ft 

ad) Egyéb működési bevételek 

245.772.262 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 1.227.282.107 

Ft 

ba) Felhalmozási bevételek 98.620.000 

Ft 

bb) Felhalmozási c önkormányzati 

támogatás 808.993.000 Ft 

bc) Felhalmozási c. átvett 

pénzeszközök 319.669.107 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 429.000 Ft 

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata 

összesen 819.517.754 Ft 

a) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételekből az előző évek 

maradványának igénybevételével 

lehetséges – mértéke 819.517.754 Ft 

aa) Működési maradvány 588.272.754 

Ft 

ab) Felhalmozási maradvány 

231.245.000 Ft 

b) Költségvetési hiány külső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek fejlesztési hitel 0 Ft 

4. § 

(1) Az Önkormányzat a rendelet 2. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

kiadási főösszeg forrásait és azok összegét 

- a rendelet 1. mellékletében, 2. 

mellékletében 3. mellékletében, 4. 

mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzat 

főösszegén belül: 

a) Működési kiadásokra 2.870.795.823 

Ft 



XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2021. MÁJUS 16. 

 5 

 

b) Felhalmozási kiadásokra 

1.274.156.540 Ft 

c) Támogatási kölcsönök nyújtásra 

25.000.000 Ft 

d) Pénzforgalom nélküli kiadásokra 

180.582.696 Ft 

e) Finanszírozási kiadásokra 28.190.702 

Ft 

5. § 

(1) A 4. § (2) a) pontban szereplő kiadási 

előirányzat összegén (2.870.795.823 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők 

a) személyi juttatások 524.585.000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok 

84.721.550 Ft 

c) dologi kiadások 1.185.524.304 Ft 

d) egyéb működési kiadások 

1.062.555.069 Ft 

da) működési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson belülre 924.149.133 

Ft 

db) működési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre 120.595.674 

Ft, 

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 

13.409.900 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. § (2) d) pontjában szereplő kiadási 

előirányzat összegén (180.582.696 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) Az évközi, előre nem tervezett 

kiadásokra képzett általános tartalék 

4.000.000 Ft, melyből 

aa) Polgármesteri keret 2.000.000 Ft 

ab) Katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) Általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) Vízi közmű számla /szennyvíz/ 

40.070.245 Ft 

c) Egyéb céltartalék 112.902.021 Ft 

d) Egyéb kötött felhasználású 

pénzkészlet 23.610.430 Ft” 

2. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete az 

1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. 

melléklet szerint módosul. 

(3) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. 

melléklet szerint módosul. 

(4) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. 

melléklet szerint módosul. 

(5) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 5. melléklete az 

5. melléklet szerint módosul. 

3. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete  

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a 

„3.423.382.000” szövegrész helyébe a 

„4.378.725.761” szöveg és a 

„hárommilliárd – 

négyszázhuszonhárommillió-

háromszáznyolcvankettőezer” 

szövegrész helyébe a „négymilliárd – 

háromszázhetvennyolcmillió-
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hétszázhuszonötezer - 

hétszázhatvanegy” szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a 

„3.423.382.000” szövegrész helyébe a 

„4.378.725.761” szöveg és a „– 

négyszázhuszonhárommillió-

háromszáznyolcvankettőezer” 

szövegrész helyébe a „négymilliárd – 

háromszázhetvennyolcmillió-

hétszázhuszonötezer - 

hétszázhatvanegy” szöveg, 

c) 6. §-ában a „704.767.548” szövegrész 

helyébe a „717.585.522” szöveg, 

d) 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében 

az „évi CXCIIX” szövegrész helyébe az 

„évi CXCIX” szöveg, 

e) 26. §-ában a „január” szövegrész 

helyébe a „június” szöveg 

lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép 

hatályba. 

 

                        Huszár Gábor                                                              

Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester  

                     jegyző 

 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V.21.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

 

A rendeletet a Polgármester 2021. május 

15. napján fogadta el.  

 

 

Kihirdetve: 2021. év május  hó 31.  napján. 

 

 

  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

Összefoglaló 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ez az előírás a rendelet 

elfogadására is vonatkozik. Kiemelt 

fontosságú, hogy ebben a helyzetben is a 

képviselő – testület tagjainak legyen 

lehetősége a rendelet elfogadása előtt a 

rendelet tervezetének megismerésére, 

javaslataik megtételére. Erre tekintettel a 

melléklet szerinti rendelet tervezetét 

valamennyi testületi tag megkapja, a 

tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

 

                           Huszár Gábor                                               

Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


