
 

Vas Megye Önkormányzatának 

3/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat többször módosított 3/2013. (II. 

18.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: 

R.) alkotja: 

1. § 

A közgyűlés 

(1) a megyei önkormányzat 2013. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

bevételi előirányzat 464.179 E Ft 

módosított bevételi előirányzat  405.383 E Ft 

bevételi teljesítés 404.526 E Ft 

(2) a bevételi főösszeget forrásonként a R. 1/A. számú melléklete, költségvetési 

szervenként a R. 2/A számú melléklete tartalmazzák. 

 

2. § 

A közgyűlés  

(1) az önkormányzat 2013. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

eredeti kiadási előirányzat 464.179 E Ft 

módosított kiadási előirányzat 405.383 E Ft 

kiadási teljesítés 319.342 E Ft 

(2) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

e Ft 
 

M e g n e v e z é s 

Eredeti Módosított  

Teljesítés előirányzat 

Személyi juttatások 150.585 161.284 150.394 

Munkaadókat terhelő járulék 40.014 43.066 38.120 

Dologi kiadások 209.262 140.692 114.451 

Működési célú támogatásértékű kiadások 1.000 2.725 2.323 

Működési célú pénzeszköz átadások  2.525 2.525 



Tartalékok 50.000 31.939  

Felhalmozási célú kölcsönök  2.000 2.000 

Felhalmozási tartalék 4.000 8.634  

Beruházás 9.318 12.518 9.529 

Kiadások összesen: 464.179 405.383 319.342 

 

(3) A közgyűlés működési és felhalmozási bevételek-kiadások mérlegének előirányzatait 

és teljesítését a R. 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A közgyűlés a kiemelt bevételek és kiadások címrend szerinti előirányzatait és 

teljesítését a R. 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

(5) A közgyűlés az önkormányzat kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 

3. számú melléklet szerint, a hivatal kiadásait feladatonként és kiemelt 

előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

3. § 

 

(1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként R. 6. 

sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

4. § 

 

(1) A közgyűlés a 2013. évi egyszerűsített mérlegét a R. 8. számú melléklete, az 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú melléklet, az egyszerűsített 

eredmény kimutatást a 10. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány 

kimutatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A közgyűlés a pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a R. 12. számú melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 Eszközök 335.927 E Ft 

 Források 335.927 E Ft 

 



 


