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VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

6/2017. (X. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Vas Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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 Vas Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„ 2. § 

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2017. évi 

összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak 

szerint állapítja meg:           

   

Megnevezés Működési célú Felhalmozási 

célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 634 827 30 276 665 103 

Tárgyévi költségvetési tartalék 162 871 8 374 171 245 

Kiadási összesen 797 698 38 650 836 348 

Kiadásokból irányító szervi támogatás -155 798 0 -155 798 

Nettó kiadások összesen 641 900 38 650 680 550 

Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 627 792 7 070 634 862 

Tárgyévi költségvetési hiány összeg 0 0 0 

Előző évi maradvány összege 190 512 10 974 201 486 

Bevételi főösszeg 818 304 18 044 836 348 

Bevételekből irányító szervi támogatás -155 798 0 -155 798 

Nettó bevételek összesen 662 506 18 044 680 550 
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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: 244.168 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 60.965 e Ft 

c) dologi kiadások: 90.044 e Ft 

d) egyéb működési célú kiadás: 238.139 e Ft, ebből 

- működési tartalék: 162.871 e Ft 

- felhalmozási tartalék: 8.374 e Ft 

e) beruházások: 19.650 e Ft 

f) felújítások: 11.000 e Ft 

g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 8.000 e Ft 

h) finanszírozási kiadások: 164.382 e Ft, ebből 

- központi, irányítószervi támogatás: 155.798 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: 62.658 e 

Ft 

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.670 e Ft 

e) működési bevételek: 1.718 e Ft 

f) működési célú átvett pénzeszközök: 15.335 e Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.400 e Ft 

h) finanszírozási bevételek: 371.309 e Ft, ebből: 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 

150.440 e Ft 

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 

10.974 e Ft 

- központi, irányítószervi támogatás: 209.895 e Ft. 

 

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi hiányát 0 forintban állapítja 

meg.” 

 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

 

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
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(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

 

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  

 

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  

 

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Szombathely, 2017. szeptember 29. 

 

 

 

 

Dr. Balázsy Péter sk. 

 

Majthényi László sk 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2017. október 4. 

 

 

 

  

Dr. Balázsy Péter sk. 

 

 megyei jegyző  

 


