
Vas Megye Önkormányzatának 

………./2018. (………...) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetése 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 

(1) a megyei önkormányzat 2017. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

eredeti bevételi előirányzat 675.190 E Ft 

módosított bevételi előirányzat  934.062 E Ft 

bevételi teljesítés 929.679 E Ft 

 

 

2. § 

A közgyűlés  

(1) az önkormányzat 2017. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

eredeti kiadási előirányzat 675.190 E Ft 

módosított kiadási előirányzat 934.062 E Ft 

kiadási teljesítés 530.505 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 215.634 248.906 216.931 

Munkaadókat terhelő járulék 52.191 57.565 50.383 

Dologi kiadások 86.394 101.873 87.709 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások 75.322 342.428 10.847 

Finanszírozás kiadásai 218.479 155.968 147.384 

Beruházás 18.170 14.260 14.258 

Felújítás 1.000 13.062 2.993 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.000 0 0 

Kiadások: 675.190 934.062 530.505 

Irányított szervi támogatás -209.895 -138.800 -138.800 

Kiadások összesen: 465.295 795.262 391.705 

 

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

teljesítését e rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint hagyja jóvá. 

(4) A közgyűlés a működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű 

kimutatásának kiemelt előirányzatait és előirányzatainak teljesítését a R. 2. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 
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3. § 

 

(1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként R. 3. 

melléklete szerint hagyja jóvá.  

(2) A 2017. 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 2017. 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 2017. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

 

A Közgyűlés az önkormányzat 2017. 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 2017. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete 

szerint rögzíti. 

(3) A közgyűlés a 2017. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal 

fogadja el. 

 

7. §. 

 

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Szombathely, 2018. április ……. 

 

 

Dr. Balázsy Péter s.k. 

 

Majthényi László s.k. 

megyei jegyző közgyűlés elnöke 

 

 


