
A Vas Megyei Közgyűlés ……/2019. (II….) önkormányzati rendelete 

Vas Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

  

 

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. § 

 

(1) A rendelet hatálya Vas Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalra (a 

továbbiakban: Hivatal) terjed ki. 

 

(2) A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet 

alkot. 

 

2. § 

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 

2019. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer 

forintban az alábbiak szerint állapítja meg:     

    

Megnevezés Működési célú Felhalmozási 
célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 751 090 41 905 792 995 

Tárgyévi költségvetési tartalék 33 933 19 642 53 575 

Kiadási összesen 785 023 61 547 846 570 

Kiadásokból irányító szervi 
támogatás -174 714 0 -174 714 
Nettó kiadások összesen 528 114 61 547 671 856 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 528 114 3 744 531 858 

Tárgyévi költségvetési hiány 
összeg     0 

Előző évi maradvány összege 295 814 18 898 314 712 

Bevételi főösszeg 823 928 22 642 846 570 

Bevételekből irányító szervi 
támogatás -174 714 0 -174 714 
Nettó bevételek összesen 649 214 22 642 671 856 
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(2)  A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási 

összegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő 

összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 292.868 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 60.872 e Ft 

c) dologi kiadások: 182.049 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadás: 71.451 e Ft, ebből 

- működési tartalék: 33.933 e Ft 

- felhalmozási tartalék: 19.642 e Ft 

e) beruházások: 38.905 e Ft 

f) felújítások: 0 e Ft 

g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 e Ft 

h) finanszírozási kiadások: 200.425 e Ft, ebből 

- központi, irányítószervi támogatás: 174.714 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 támogatásai: 214.600 e Ft 

b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről: 2.500 e Ft 

c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 

102.078 e Ft 

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft 

e) működési bevételek: 7.426 e Ft 

f) működési célú átvett pénzeszközök: 26.796 e Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.744 e Ft 

h) finanszírozási bevételek: 489.426 e Ft, ebből: 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési 

célú): 295.814 e Ft 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási 

célú): 18.898 e Ft 

- központi, irányítószervi támogatás: 174.714 e Ft. 

 

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi hiányát 0 forintban 

állapítja meg. 

 

3. § 

 

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetésének 

bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete szerint, a kiadási 

előirányzatait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. 
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(2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetése 

működési bevételeinek és működési kiadásainak, felhalmozási bevételeinek 

és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatait a rendelet 3. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. költségvetési bevételei és kiadásai 

előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 4. 

melléklete, a Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai 

előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 5. 

melléklete szerint fogadja el. 

 

4. § 

 

A közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi alkalmazotti létszámkeretét 

a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. 

  

5. § 

 

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal felhalmozási előirányzatait 2019. 

évre feladatonként és célonként a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

6. § 

 

A Közgyűlés a 9. melléklet szerint fogadja el a többéves kihatással járó projektek 

kiadási előirányzatait. 

 

7. § 

 

A Közgyűlés a 9. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat és a Hivatal 

2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási 

ütemtervét és halmozott előirányzat felhasználási ütemtervét. 

 

8. § 

 

A Közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi likviditási tervét a 10. 

melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

9. § 

 

A Közgyűlés a köztisztviselők és a munkavállalók részére a cafetéria éves 

bruttó összegét dolgozónként 200.000 forintban állapítja meg. 
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10. § 

 

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak adósságot keletkeztető ügyletekből, 

önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló 

kötelezettsége 2019. január 1-jén nincs, ilyen ügyletet 2019. évre nem tervez. 

 

11. § 

 

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Vas Megye Önkormányzata 

2019. évi költségvetés előirányzatainak mértékéig történő 

forrásfelhasználásra. 

 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét - a költségvetési főösszeg 5 százalékát 

meg nem haladó mértékig - a 2019. évi költségvetésében szereplő bevételek 

és kiadások módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti 

átcsoportosításra. 

 

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az elnöki keret 

felhasználásáról döntsön. 

 

(4) A (2) bekezdés alapján hozott döntésekről a Közgyűlés elnöke a soron 

következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést. 

 

12. § 

 

A 2018. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített 

kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 

 

13. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra 

vonatkozó rendelkezéseket 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

Szombathely, 2019. …………………… 

 

Majthényi László  
közgyűlési elnök 

dr. Balázsy Péter  
megyei jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: Szombathely, ……. 

 

dr. Balázsy Péter 

megyei jegyző 


