
 

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 

2/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Vas Megye Önkormányzata összevont 2013. 

évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 143. § (4) b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § 

(1) bekezdésében és 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2013. évi 

költségvetéséről szóló, 3/2012. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 1. §. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § (1) Az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási 

célú 

E Ft-ban össz: 

 

Tárgyévi költségvetés 

kiadási főösszeg 

 

 

641.093 

 

23.152 664.245 

Tárgyévi költségvetés 

kiadásból irányított szerv 

alá tartozó költségvetési 

szerv támogatása 

-258.862 0 -258.862 

Tárgyévi költségvetési 

bevételi főösszeg 
593.564 11.714 605.278 

Tárgyévi költségvetési 

bevételből irányító 

szervtől kapott támogatás 

-258.862 0 -258.862 

Tárgyévi költségvetési 0 0 0 



hiány összege 

Előző évi 

pénzmaradvány összege 
53.749 5.218 58.967 

 

Kiadási főösszeg 

 

382.231 23.152 405.383 

 

Bevételi főösszeg 

 

388.451 16.932 405.383 

 

(2) A közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a 

- kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 161.284 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 43.066 e Ft 

c) dologi kiadások: 140.692 e Ft 

- működéshez kapcsolódó: 72.213 e Ft 

- EU pályázatokhoz kapcsolódó: 68.479 e Ft 

d) Irányítószervi támogatás átadása: 258.862 e Ft 

e) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: 5.250 e Ft 

f) felhalmozási kiadások: 14.518 e Ft 

g) tartalék: 40.573 e Ft  

- a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

a) intézményi működési bevételek: 830 e Ft 

b) támogatásértékű bevételek: 30.877 e Ft 

c) központi költségvetési támogatások: 234.516 e Ft 

d) pályázati források EU: 162.561 e Ft 

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 74.772 e Ft 

f) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1.416 e Ft 

g) támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásalap): 4.000 e Ft 

h) előző évi pénzmaradvány igénybevétel: 58.967 e Ft 

i) irányító szervtől kapott támogatás: 258.862 e Ft 

j) befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei: 5 e Ft 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. § (3) bekezdésében említett 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú 

melléklete lép.  



 


