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VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

A Vas Megyei Önkormányzat 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) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

           e Ft 

Megnevezés 
Működési 

célú 

Felhalmozási 

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési 

kiadási főösszeg 
679 529 21 118 700 674 

Tárgyévi költségvetési 

tartalék 
0 11 500 11 500 

Tárgyévi költségvetési 

bevételi főösszeg 
622 962 40 118 663 080 

Tárgyévi költségvetési 

hiány összeg 
0 0 0 

Előző évi pénzmaradvány 

összege 
41 567 7 500 49 067 

Kiadási összesen 679 529 32 618 712 147 

Kiadásokból intézmény 

finanszírozás 
-250 054 0 -250 054 

Nettó kiadások összesen 429 475 32 618 462 093 

        

Bevételi főösszeg 664 529 47 618 712 147 

Bevételekből intézmény 

finanszírozás 
-250 054 0 -250 054 

Nettó bevételek összesen 

 
414 475 47 618 462 093 

 

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

- kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 165.935 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 44.335 e Ft 

c) dologi kiadások: 207.205 e Ft 

- alaptevékenységhez kapcsolódó: 114.284 e Ft 

- pályázatokhoz kapcsolódó: 92.921 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadás: 12.000 e Ft 

e) belföldi finanszírozás: 250.054 e Ft 

f) felhalmozási kiadások: 32.618 e Ft, melyből felhalmozási tartalék 11.500 e Ft 
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g) működési tartalék: 0 e Ft  

 

- a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

h)  önkormányzatok működési (költségvetési) támogatása: 214.600 e Ft 

i)   működési célú támogatások államháztartáson belülről: 158.308 e Ft 

j)   belföldi finanszírozási bevételek: 291.621 e Ft 

- előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 41.567 e Ft 

- irányító szervi támogatás: 250.054 e Ft 

k) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 7.500 e Ft 

l)  felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11.118 e Ft 

m)   felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.000 e Ft 

 

(3) A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, összevont 

működési és fejlesztési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az 1. §. (1) bek. szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, 

címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) A 2014. évi alkalmazotti létszámkeret előirányzatot a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét és a halmozott előirányzat-

felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet, a likviditási tervét az 5. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 

(7) A többéves kihatással járó, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(8) A Vas Megyei Önkormányzat elemi költségvetését feladatonként a 8. sz. melléklet, a 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését feladatonként a 9. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

(9) A 2014. évi felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként és célonként a 7. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

2. § A közgyűlés az önkormányzati hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői 

illetménykiegészítésének mértékét 2014. évben az alapilletmény 35%-ban, a középfokú 

végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítését 20 %-ban határozza meg. 

 

3. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 4. sz. melléklet 2. pontjában 

szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra igénylést 

nyújtsanak be. 

 

4. § (1) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a 2014. december 31-ig dönt a 

költségvetési rendelete módosításáról. 

 

(2) A fejezetenkénti jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, a 

Közgyűlés jóváhagyása nélkül többletkötelezettségek nem vállalhatóak. A kiemelt 
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előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés elnökének engedélyével 

módosíthatóak. 

 

(3) Ha az önkormányzat a rendelet készítésekor nem ismert bevétele keletkezik, a 

közgyűlés elnöke soron kívül tájékoztatja a közgyűlést, s a nem közvetlenül 

feladatellátást szolgáló bevételek tekintetében a tartalékba helyezésre tesz javaslatot. 

 

5. §  A kiadások készpénzben történő teljesítése során a következő esetekben kerülhet sor, 

illetve igényelhető készpénzfelvétel a Magyar Államkincstártól: 

  

a) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre 

b) kiküldetési és reprezentációs kiadásokhoz 

c) kisösszegű szolgáltatási kiadások 

d) gépjárművekhez hajtó és kenőanyag beszerzés vásárlás teljesítésére. 

 

          A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 

 

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó 

rendelkezéseket 2014. január 1-től kell alkalmazni. 

 

Szombathely, 2014. február 14. 

 

 

 

 

Kovács Ferenc sk. Dr. Kun László sk. 

a közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 

 


