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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

14/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 

(II.26) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

15/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet       4. 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes 

gondoskodásról 

 

16/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet       6. 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet       6. 

a „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 14/2021. (X. 28.) 

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 8. § 

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 8. § vonatkozásában 

a Magyarország 2021.évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 61. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.146.839.201 Ft 

azaz ötmilliárd – 

száznegyvenhatmillió - 

nyolcszázharminckilencezer - 

kettőszázegy forintban 

b) bevételi főösszegét 5.146.839.201 Ft 

azaz ötmilliárd – 

száznegyvenhatmillió - 

nyolcszázharminckilencezer - 

kettőszázegy forintban állapítja 

meg.” 

2. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Költségvetési bevételek előirányzata 

összesen 4.327.321.447 Ft ebből: 

a) Működési bevételek 2.720.551.473 

Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 

486.066.382 Ft, 

ab) Önkormányzatok sajátos 

működési bevétele 

1.183.000.000 Ft 

ac) Működési támogatások 

805.284.030 Ft 

ad) Egyéb működési bevételek 

246.201.061 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 

1.248.271.974 Ft 

ba) Felhalmozási bevételek 

94.120.000 Ft 

bb) Felhalmozási c önkormányzati 

támogatás 827.844.437 Ft 

bc) Felhalmozási c. átvett 

pénzeszközök 326.307.537 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 358.498.000 Ft” 

3. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat kiadási előirányzat 

főösszegén belül: 

a) Működési kiadásokra 2.921.597.374 

Ft 
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b) Felhalmozási kiadásokra 

1.791.272.239 Ft 

c) Támogatási kölcsönök nyújtásra 

25.000.000 Ft 

d) Pénzforgalom nélküli kiadásokra 

130.778.886 Ft 

e) Finanszírozási kiadásokra 

278.190.702 Ft” 

4. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 5. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. § 

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

előirányzat összegén (2.921.597.374 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők 

a) személyi juttatások 532.598.549 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok 

85.886.724 Ft 

c) dologi kiadások 1.213.105.974 Ft 

d) egyéb működési kiadások 

1.076.596.227 Ft 

da) működési célú pénzeszköz 

átadás államháztartáson belülre 

939.836.718 Ft 

db) működési célú pénzeszköz 

átadás államháztartáson kívülre 

136.759.509 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 (130.778.886 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 1.371.195 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 63.727.016 Ft 

d) Egyéb kötött felhasználású 

pénzkészlet 23.610.430 Ft” 

5. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetéséről szóló Szentgotthárd város 

képviselő testületének1/2021 (II.26..) 

önkormányzati rendelete 14. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 
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6. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 6. §-ában a „791.291.894” 

szövegrész helyébe a „805.284.030” 

szöveg lép. 

7. § 

Ez a rendelet 2021. október 29-én lép 

hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 15/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a 

pénzbeli ellátásokról és a személyes 

gondoskodásról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 

131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) 

bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 

151. § (4a) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. pontjában szabályozott 

feladatkörében eljárva, a 2., 4–5. és 7. §-ok 

tekintetében a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulásban részt vevő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

Felsőszölnök Község Önkormányzata, 

Alsószölnök Község Önkormányzata, 

Szakonyfalu Község Önkormányzata, 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata, 

Kétvölgy Község Önkormányzata, Orfalu 

Község Önkormányzata, Magyarlak 

Község Önkormányzata, Csörötnek 

Község Önkormányzata, Rábagyarmat 

Község Önkormányzata, Rátót Község 

Önkormányzata, Rönök Község 

Önkormányzata, Vasszentmihály Község 

Önkormányzata, Nemesmedves Község 

Önkormányzata, Gasztony Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község 

Önkormányzata képviselő-testületének 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya a 2., 4–5. és 7. §-ok 

tekintetében kiterjed a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulásban 

résztvevő Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, Felsőszölnök Község 

Önkormányzata, Alsószölnök Község 

Önkormányzata, Szakonyfalu Község 

Önkormányzata, Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Kétvölgy Község 

Önkormányzata, Orfalu Község 

Önkormányzata, Magyarlak Község 

Önkormányzata, Csörötnek Község 

Önkormányzata, Rábagyarmat Község 

Önkormányzata, Rátót Község 

Önkormányzata, Rönök Község 

Önkormányzata, Vasszentmihály Község 

Önkormányzata, Nemesmedves Község 

Önkormányzata, Gasztony Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község 

Önkormányzata közigazgatási területére. 

(2) Természetbeni ellátásként 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 

gyermekétkeztetést és szünidei 

gyermekétkeztetést biztosít. 

(3) Személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások keretében az Önkormányzat 

bölcsődei ellátást, valamint gyermekjóléti 

szolgáltatást biztosít. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások iránti kérelmet az intézmény 

vezetőjénél lehet benyújtani. 

2. Gyermekétkeztetés 
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2. § 

Az Önkormányzat a területén működő 

bölcsődében, óvodában és közoktatási 

intézményekben a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21/A. §-a szerint 

intézményi gyermekétkeztetést biztosít. 

3. Szünidei gyermekétkeztetés 

3. § 

Az Önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetést a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

személyi kör részére biztosítja. 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás 

4. § 

A gyermekjóléti szolgáltatás a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás által fenntartott Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

intézmény keretein belül működik, a 

gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére 

irányuló kérelem benyújtásának módja és a 

kérelem elbírálásának szempontjai, az 

ellátás megszűnésének esetei, módjai az 

intézmény Szakmai Programjában 

szabályozottak. 

5. Gyermekek napközbeni ellátása 

5. § 

(1) A személyes gondoskodás körébe 

tartozó gyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítása a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás által fenntartott 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegysége feladatkörébe tartozik. 

Az ellátás a szentgotthárdi kistérség 

területén igénybe vehető szolgáltatás, 

amely ellátásáért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A gyermek napközbeni ellátásának 

igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem 

elbírálásának szempontjait, az ellátás 

megszűnésének eseteit és módjait a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

„Felvételi Szabályzata” határozza meg. 

6. § 

Az önkormányzat a gyermekek átmeneti 

gondozására helyettes szülői hálózatot tart 

fenn, mely térítésmentesen vehető igénybe. 

6. Térítési díj 

7. § 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetésért és 

a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért – a gyermekjóléti szolgáltatás 

kivételével – térítési díjat kell fizetni. 

(2) A személyes gondoskodás körébe 

tartozó gyermekek napközbeni ellátása 

kapcsán az előre befizetett személyi térítési 

díjból az érintett gyermek hiányzása esetén 

nem jár vissza a napi gondozási díj, de 

annak összege a következő hónap térítési 

díj összegében beszámítható, ha a gyermek 

távolmaradását a szülő bejelentette. 

(3) A bölcsődei ellátás térítési díját az 1. 

melléklet, az intézményi 

gyermekétkeztetés térítési díját a 2. 

melléklete tartalmazza. 

7. Záró rendelkezés 

8. § 

Hatályát veszti a gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet. 

9. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép 

hatályba. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 16/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd város közigazgatási 

területén a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek 

kialakításáról szóló 

25/2002. (VII. 4.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el 

1. § 

A Szentgotthárd város közigazgatási 

területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői 

körzetek kialakításáról szóló 25/2002. 

(VII. 4.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

alapellátásért felelős országos módszertani 

intézet véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

2. § 

A Szentgotthárd város közigazgatási 

területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői 

körzetek kialakításáról szóló 25/2002. 

(VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendelete 

a „Széll Kálmán” tanulmányi 

ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 42. § 1., 3. pont alapján az 

alábbi rendeletet alkotja meg. 

1. § 

(1) A „Széll Kálmán „ tanulmányi 

ösztöndíjról szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés 

a) és b) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(Szentgotthárd Város Önkormányzata 

ösztöndíjat alapít középiskolai 

tanulmányokat szentgotthárdi 
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középiskolában folytató, kimagasló 

eredményt elért középiskolai tanulók, 

valamint a felsőoktatásban nappali 

tagozaton tanulmányokat folytató 

szentgotthárdi lakos hallgatók számára.) 

„a) Az ösztöndíj célja az, hogy azon 11. 

és 12. és 13. évfolyamos 

középiskolai tanulók tanulmányait és 

eredményeit elismerje, akik 

kimagasló tanulmányi eredménnyel 

rendelkeznek a Szent Gotthárd 

Gimnáziumában, illetve a VMSZC 

III. Béla Technikum és 

Kollégiumban, 

b) Az ösztöndíj másik célja az, hogy 

azon 11. és 12. és 13. évfolyamos 

középiskolai tanulók eredményeit 

elismerje, akik a Szent Gotthárd 

Gimnáziumában, illetve a 

szentgotthárdi VMSZC III. Béla 

Technikum és Kollégiumában 

tanulmányi eredménytől függetlenül 

rendkívüli kimagasló eredményt 

értek el valamely tanulmányi- , 

művészeti-, sport és egyéb 

területen,” 

(2) A „Széll Kálmán „ tanulmányi 

ösztöndíjról szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 2. § (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Széll Kálmán ösztöndíjban részesülhet 

azon 11. és 12. és 13. évfolyamos 

középiskolai tanuló , aki kimagasló 

tanulmányi eredményével – minimum 4,2-

es átlag - illetve saját szakterületén 

kimagasló eredményt ér el - azzal, hogy az 

elbírásálásnál először a tanulmányi átlag 

rangsorolja a pályázatokat,- valamint azon 

államilag finanszírozott, első képzésben ( 

alap-mester és osztatlan képzés ) 

résztvevő, első diplomáját szerző, 26. 

életévét a kérelem beadásakor még be nem 

töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi 

állandó lakcímmel rendelkező, 

magyarországi hallgatói jogviszonyban 

álló főiskolai / egyetemi hallgató, aki 

számára Szentgotthárdhoz való kötődés a 

jövőben is fontos és tanulmányai során 

szakmai, tudományos tevékenységével 

segíti a város fejlődését. Első diploma 

megszerzésének számít az is, aki az 

alapképzésen szerzett első diploma után az 

első mesterdiplomáját szerzi.” 

2. § 

A „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról 

szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § [Az ösztöndíjban támogatottak 

száma] 

Az ösztöndíjban támogatott pályázók 

száma: középiskolás korcsoportban 4 fő az 

1. § (1) bek. a) pontja esetében, 1 fő az 1. § 

(1) bek. b) pontja esetében , 3 fő az 1. § (1) 

bek. c) pont esetében, a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytatók körében. 

Amennyiben nem érkezik megfelelő számú 

pályázat az adott kategóriában, a pályázati 

határidő meghosszabbítható, a 

meghosszabbításról és ennek határidőjéről 

a Széll Kálmán Bizottság dönt.” 

3. § 

A „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról 

szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 4. § (2) és (3) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(2) Az ösztöndíj mértéke a középiskolai 

pályázók számára 6.000.-Ft/hó, a 

főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató 

pályázók számára 12.000.-Ft/hó. 

(3) Az ösztöndíj folyósítása: mind a 

középiskolások, mind a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytatók számára az első 5 

havi rész legkésőbb január 10-ig, a 

második 5 havi rész március 31-ig; a 
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pályázó által megadott bankszámlaszámra 

utalással.” 

4. § 

A „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról 

szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) 

Önkormányzati rendelete 7. § (1) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A beérkező pályázat címéről és a 

hozzákapcsolódó témavázlatról 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő- testülete által felállított Széll 

Kálmán Ösztöndíj Bizottság zárt ülésen 

dönt. A Bizottság tagjai sorából elnököt 

választ, a működési szabályait saját maga 

fogadja el. A Bizottságnak mindig tagja az 

Önkormányzat által létrehozott 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsának 

elnöke.” 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. év október hó 27-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2021. év október hó 28. napján. 


