
VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 

6/2014. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Vas Megye Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 17.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja szerinti 

feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében és 34. 

§. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A R. 1. §. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. §. (1) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

Megnevezés 
Működési célú e 

Ft 
Felhalmozási 

célú e Ft 
Összesen e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 869 201 21 118 890 319 

Tárgyévi költségvetési tartalék 0 12 738 12 738 

Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 789 182 40 118 829 300 

Tárgyévi költségvetési hiány összeg 0 0 0 

Előző évi pénzmaradvány összege 66 280 7 477 73 757 

        

Kiadási összesen 869 201 33 856 903 057 

Kiadásokból intézmény finansz. -221 293 0 -221 293 

Nettó kiadások összesen 647 908 33 856 681 764 

      0 

Bevételi főösszeg 855 462 47 595 903 057 

Bevételekből intézmény finansz. -221 293   -221 293 

Nettó bevételek összesen 634 169 47 595 681 764 

 

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

 

- kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: 

a) személyi juttatások: 188.471 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 49.609 e Ft 

c) dologi kiadások: 216.947 e Ft 

- alaptevékenységhez kapcsolódó: 64.976 e Ft 

- ÁROP pályázathoz kapcsolódó: 58.600 e Ft 

- EU pályázatokhoz kapcsolódó: 92.921 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadások: 193.331 e Ft 

e) belföldi finanszírozás: 221.293 e Ft 

f) felhalmozási kiadások: 33.856 e Ft, melyből felhalmozási tartalék: 12.738 e Ft  

g) működési tartalék: 11.578 e Ft 

 

- a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:  

h) önkormányzatok működési (költségvetési) támogatása: 216.784 e Ft 



i) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 348.315 e Ft 

j) működési bevételek: 2.790 e Ft 

k) belföldi finanszírozási bevételek: 287.573 e Ft 

- előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 66.280 e Ft 

      - irányító szervi támogatás: 221.293 e Ft 

l) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 7.477 e Ft 

m) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11.118 e Ft 

n) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.000 e Ft” 

 

2. §. 

 

(1) A R. 1. §. (3) bekezdésében említett 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete 

lép.  

 

(2) A R. 1. §. (4) bekezdésében említett 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete 

lép.  

 

(3) A R. 1. §. (5) bekezdésében említett 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete 

lép. 

 

(4) A R. 1. §. (6) bekezdésében említett 6. számú mellékletei helyébe e rendelet 6. számú 

melléklete lép, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 

 

(5) A R. 1. §. (7) bekezdésében említett 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete 

lép. 

 

(6) A R. (8) bekezdésében említett 8. számú és 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú és 

9. számú melléklete lép. 

 

(7) A R. (9) bekezdésében említett 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 

 

3. §. 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Szombathely, 2014. szeptember 29. 

 

 

Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. 
megyei főjegyző közgyűlés elnöke 

 


