
VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

4/2016. (V. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 9.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

A Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 9.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: R.) 2. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„ 2. § 

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2015. évi 

összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja:    

                                           e Ft 

Megnevezés 
Működési célú 

e Ft 

Felhalmozási 

célú e Ft 
Összesen e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadási 

főösszeg 
674 996 36 430 711 426 

Tárgyévi költségvetési tartalék 35 704 6 988 42 692 

Kiadási összesen 710 700 43 418 754 118 

Kiadásokból intézmény finansz. -243 852 0 -243 852 

Nettó kiadások összesen 466 848 43 418 510 266 

        

Tárgyévi költségvetési bevételi 

főösszeg 
635 732 7 557 643 289 

Tárgyévi költségvetési hiány összeg 0 0 0 

Előző évi maradvány összege 100 315 10 514 110 829 

Bevételi főösszeg 736 047 18 071 754 118 

Bevételekből intézmény finansz. -243 852   -243 852 



Nettó bevételek összesen 492 195 18 071 510 266 

 

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

a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 192.003 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 54.214 e Ft 

c) dologi kiadások: 114.818 e Ft 

ca) alaptevékenységhez kapcsolódó: 76.843 e Ft 

cb) ÁROP pályázathoz kapcsolódó: 34.119 e Ft 

cc) EU-s pályázatokhoz kapcsolódó: 3.856 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadás: 54.801 e Ft, melyből 35.704 e Ft működési tartalék 

e) belföldi finanszírozási kiadások: 243.852 e Ft 

f) felhalmozási kiadások: 43.418 e Ft, melyből felhalmozási tartalék 6.988 e Ft 

g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 51.012 e Ft 

 

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül 

a bevételi kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

a) önkormányzatok működési (költségvetési) támogatása: 235.578 e Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 128.798 e Ft 

c) működési bevételek: 25.004 e Ft 

d) működési célú átvett pénzeszközök: 2.500 e Ft 

e) belföldi finanszírozási bevételek: 344.167 e Ft 

ea) előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 

100.315 e Ft 

eb) irányító szervi támogatás: 243.852 e Ft 

f) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 10.514 e Ft 

g) egyéb tárgyi eszközök értékesítése: 1.850 e Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.707 e Ft” 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

 

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 



(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

 

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  

 

(8) A R. 8. melléklete hatályát veszti.  

 

(7) A R. 9. melléklete hatályát veszti.  

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Szombathely, 2016. április 28. 

 

 

 

 

Dr. Balázsy Péter  Majthényi László  

megyei jegyző közgyűlés elnöke 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Szombathely, 2016. május 2. 

 Dr. Balázsy Péter  

 megyei jegyző 



 


