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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2020. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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 

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 (III.1.) 

önkormányzati rendelet / továbbiakban: 

Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszege 3.546.712.654 Ft azaz 

hárommiliárd-ötszáznegyvenhatmillió-

hétszáztizenkettőezer-hatszázötvennégy 

forintban 

b) bevételi főösszege 3.546.712.654 Ft 

azaz hárommiliárd-

ötszáznegyvenhatmillió-

hétszáztizenkettőezer-hatszázötvennégy 

forint.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait 

az 1. melléklet, a 2020.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 

 

„3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésben 

meghatározott bevételi főösszeg forrásai és 

azok összege - a rendelet 2. és 5. 

mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak: 

(2) Működési bevételek  

   2.179.732.826 Ft 

a) Intézményi működési bevételek: 

            217.820.264 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele    1.172.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:  

            511.625.572 Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

            278.286.990 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

      112.340.921 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

           12.710.779 Ft 

b) Felhalmozási támogatások  

             12.106.219 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

           87.523.923 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét.                    216.631 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

           2.292.290.378 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány 

igénybevételével lehetséges - mértéke: 

1.254.422.276 Ft 

Ebből: 
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a) működési pénzmaradvány  

 581.637.574 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány             

644.594.000 Ft. 

c) államháztartáson belüli megelőlegezés

    28.190.702 Ft 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek  „ 

fejlesztési hitel   

  0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen: 

 1.254.422.276 Ft” 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„4. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzat

 2.181.062.519 Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzat

 1.048.140.735 Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtásá

      37.883.590 Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadások

    235.053.933 Ft 

e) finanszírozási kiadás       

44.571.877 Ft.” 

 

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 472.240.558 Ft 

b)        munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata 88.024.134 Ft 

c)        dologi kiadások előirányzata 902.992.286 Ft 

d)        egyéb működési kiadásra 702.115.538 Ft 

 ebből   

da)             műk. célú peszk átad. államh 

belülre       643.084.841 Ft 

db)             műk. célú peszk átad. államh 

kivülre     59.030.697 Ft 

dc)             társ. szocpol. és egyéb juttatás                     0 Ft 

e)ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata   15.690.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:

                            2.181.062.519 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) az évközi, előre nem tervezett 

kiadásokra képzett általános tartalék 

235.053.933 Ft, melyből 

 

aa) a polgármester kerete 1.427.905 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) egyéb céltartalék 83.803.982 Ft 

c) viziközmű számla /szennyvíz/           40.070.245 Ft 

d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet            51.660.994 Ft 

e)  kiegészítő állami támogatás / pótlék           56.090.807 Ft 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből összesen 

511.625.572 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. 

 


