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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet       2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022 

(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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 

a 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. 

(I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének) 

„a) kiadási főösszegét 4.580.370.424 Ft 

azaz négymilliárd – 

ötszáznyolcvanmillió-

háromszázhetvenezer-

négyszázhuszonnégy forintban 

b) bevételi főösszegét 4.580.370.424 Ft 

azaz négymilliárd – 

ötszáznyolcvanmillió-

háromszázhetvenezer-

négyszázhuszonnégy forintban 

állapítja meg.” 

2. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 

a) és b) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) 

bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. mellékletében és 5. 

mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg:] 

„a) Költségvetési bevételek összesen: 

3.735.671.518 Ft 

aa) Működési bevételek összesen 

3.151.903.738 Ft 

ab) Felhalmozási bevételek összesen 

579.348.579 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 4.419.201 Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen: 

844.698.906 Ft 

ba) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom 

nélküli bevételekből az előző 

évek maradványának 

igénybevételével lehetséges – 

mértéke: 594.698.906 Ft 

bb) Belföldi értékpapír beváltásból 

származó bevétel 250.000.000 

Ft” 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből összesen 

811.273.911 Ft állami támogatásban 

részesül. Az állami támogatások 

összetételét a rendelet 6. melléklete 

tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás 

összege 322.117.356 Ft.” 

3. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 
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a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

[A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) 

bekezdésben meghatározott kiadási 

főösszegét - a rendelet 2. mellékletében és 

3. mellékletében és 4. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg:] 

„a) Költségvetési kiadások összesen: 

4.551.496.468 Ft 

aa) Működési kiadások összesen 

2.893.117.388 Ft 

ab) Felhalmozási kiadások össszesen 

1.379.612.063 Ft 

ac) Támogatási kölcsönök 

15.000.000 Ft 

ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 

263.767.017 Ft” 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A 4.§ ad) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők. A Képviselő-testület az 

évközi, előre nem tervezett kiadásokra 

általános tartalékot képez 263.767.017 Ft 

összegben, melyből 

a)  a polgármester kerete 1.706.100 Ft 

b) katasztrófalap 1.000.000 Ft 

c) általános tartalék 1.000.000 Ft 

d)  rendkívüli időjárási körülményekre 

alap 8.000.000 Ft 

e) egyéb céltartalék 252.060.917 Ft” 

4. § 

(1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet 14. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép 

hatályba. 

 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. év május hó 25-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2022. év május hó 26. napján. 


