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VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 5/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

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 közgyűlés a megyei önkormányzat 2016. évi összevont bevételi főösszegét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

eredeti bevételi előirányzat                     535.114 E Ft 

módosított bevételi előirányzat              785.893 E Ft 

bevételi teljesítés                                    784.006 E Ft 

 

 

2. § 

 

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi összevont kiadási főösszegét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

eredeti kiadási előirányzat                      535.114 E Ft 

módosított kiadási előirányzat               785.893 E Ft 

kiadási teljesítés                                      582.520 E Ft 

 

(2) A közgyűlés 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 180.064 235.514 193.432 

Munkaadókat terhelő járulék 48.502 61.382 54.181 

Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai 76.478 92.808 65.469 

Egyéb működési célú kiadások 13.275 117.980 10.848 

Belföldi finanszírozás kiadásai 171.162 186.282 186.282 

Beruházás 3.175 3.256 3.251 

Felújítás 1.270 312 104 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 10.710 11.002 0 



Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése 
30.478 77.357 68.773 

Kiadások: 535.114 785.893 582520 

Irányított szervi támogatás -171.162 -186.282 -186.282 

Kiadások összesen: 363.952 599.611 396.238 

 

 

(3) A közgyűlés a működési és felhalmozási bevételek-kiadások 

mérlegének előirányzatait és teljesítését e rendelet (továbbiakban: R.) 1. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

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

feladatonkénti, kiemelt előirányzatait és előirányzatainak teljesítését a R. 2. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

3. § 

(1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és 

célonként R. 3. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(2) 2016. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 4. melléklete szerint, 

(3) A több éves kihatással járó feladatok bemutatását a R. 5. melléklete 

szerint, 

(4) az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását 

a R. 6. melléklete, a hivatal feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek 

alakulását a R. 7. melléklete szerint rögzíti. 

4. § 

(1) A közgyűlés a 2016. évi összevont mérlegét a R. 8. melléklete, az 

összevont eredménykimutatást a 9. melléklet, az összevont 

maradványkimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A közgyűlés a 2016. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 

11. melléklete szerint hagyja jóvá. 

5. § 

A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi vagyonmérleg adatainak részletezését a 

R. 12. melléklete szerint hagyja jóvá. 

6. § 

(1) A közgyűlés az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához 

kapcsolódó elszámolásokat a R. 13. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(2 )A közgyűlés a 2016. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 

15. melléklete szerint rögzíti. 

(3) A közgyűlés a 2016. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

 

 

7. §. 



A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Szombathely, 2017. április 28. 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2017. május 2. 

 

 

Dr. Balázsy Péter sk. 

megyei jegyző 

 

 

Dr. Balázsy Péter sk. 

 

Majthényi László sk. 

megyei jegyző közgyűlés elnöke 


