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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
2/2005. (IV.21.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének
végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról.
3/2005. (IV.21.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 1/2005. (II.23.) rendeletének módosításáról.
II. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 2/2005. (IV.21.) rendeletének 1-13 sz. mellékletei.
A könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített beszámoló 1-4. sz. mellékletei.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.)
rendeletének módosításáról szóló 3/2005. (VI.21.) rendeletének 1-8. sz. mellékletei.
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I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2005. (IV.21) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat
2004. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Megyei
Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő
intézményekre terjed ki.
II. fejezet
A 2004. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2004. évi
költségvetésének végrehajtását
20.275.387 ezer forint költségvetési bevétellel,
19.369.074 ezer forint költségvetési kiadással
jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3)

A Közgyűlés a bevételeknek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet
részletezése szerint elfogadja.

(4)

A Közgyűlés a pénzforgalmi kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.
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(5)

A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet,
az átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 5/a
számú melléklet részletezése szerint 221.034 ezer forint került felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt
működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett
feladatokkal összefüggésben 493.403 ezer forint, a felhalmozási kiadásaira az 5/c.
számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 861.681 ezer forint
került felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2004. évi normatív állami támogatás
elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az
elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttséggel
járó állami támogatás esetében 4.859 ezer forint, a felhasználási kötöttség nélkül járó
normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében pedig
9.018 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstárral
szemben.

(9)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
898 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék
felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben
végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - jelen Közgyűlésen és a költségvetési
rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás, melyet a Közgyűlés tudomásul
vesz.

(10)

A Közgyűlés tudomásul veszi a bizottsági hatáskörben történt előirányzatmódosításokat, melyről a tájékoztató a 2004 júniusi, decemberi és jelen közgyűlésen
történt meg.

(11)

A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12.
számú melléklet szerinti tájékoztatást.

(12)

A Közgyűlés a rendelet 5/d., 6/b., 6/e., 6/f., 7., 8/a., 8/b., 8/c., 9. és 13. számú
kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
3. §

(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének
pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint 809.380 ezer forinttal
jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet és az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2004. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú
melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

(3)

A Közgyűlés az intézmények – kivéve a Megyei Pedagógiai Intézet - 2004. évi
költségvetési gazdálkodása során képződött bevételi többletet a támogatásértékű
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intézményi bevételi többletek kivételével az intézményi pénzmaradványban elismeri.
Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítési bevételi többletek, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt része az intézményektől
zárolásra kerültek. A Megyei Pedagógiai Intézet alaptevékenységgel összefüggő
bevételi többlete, valamint a 2003. évi költségvetésében teljesített feladatokkal
összefüggő 2004. évben teljesült bevétele - a kötelezettségekkel csökkentve zárolásra került.
(3)

A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 31.477 ezer forint
megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2004. évről áthúzódó
kötelezettségeinek finanszírozására.

(4)

A Közgyűlés az intézmények 2004. évi költségvetésében képződött kiadási
előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás és a
célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített maradvány
terhére zárolja.

(5)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 11-19. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(6)

A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2004. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget
11/a. számú melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
Eszközök
15.671.298 ezer forint,
Források
15.671.298 ezer forint.
A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti
bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b. számú melléklet
részletezésében tudomásul veszi.
5. §.
Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban
meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban foglalt mérlegekhez csatolandó
szöveges indokolás tartalmát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése következők
szerint határozza meg:
(1)

A hitelállomány alakulását tételesen, lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
kell bemutatni ezer forintban. A hitelezők szerinti bontást csak zárszámadáskor kell
alkalmazni.

(2)

A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a költségvetés bevételi mérlegét
bevételi forrásonként, a megelőző évi tényszámok, az előző évi eredeti és módosított
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előirányzat, az előző évi várható teljesítés és a tárgyévi terv alapján kell bemutatni.
Viszonyítani kell az előző évi eredeti előirányzathoz.
A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a költségvetés kiadási mérlegét
előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként kell a megelőző évi
tény, az előző évi eredeti és módosított előirányzat, a várható előző évi teljesítés és a
tárgyévi tervezett előirányzat alapján bemutatni. Viszonyítani kell az előző évi eredeti
előirányzatokhoz.
A zárszámadáskor a költségvetés bevételi mérlegét bevételi forrásonként, előző évi
tény, eredeti és módosított előirányzat és a tárgyévi tényszámok alapján kell bemutatni
ezer forintban. Viszonyítani kell a teljesítést az előző évi tény, valamint a tárgyévi
eredeti és módosított előirányzatokhoz.
A költségvetési kiadások mérlegét előirányzat csoportonként és azon belül kiemelt
előirányzatonként az előző évi tény és a tárgyévi eredeti és módosított előirányzat
bontásban kell bemutatni ezer forintban. Viszonyítani kell a teljesítést az előző évi
tényszámokhoz és a tárgyévi eredeti és módosított előirányzatokhoz.
(3)

Az államháztartás vagyonkimutatásának részletes tartalmát a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 8/2002. (IX.20.) rendelete a vagyonról és a
vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól című rendelet tartalmazza. A vagyoni
helyzet alakulását a zárszámadáskor kell bemutatni.

(4)

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését ezer forintban, a költségvetési
rendelet-tervezetben a tervezett, a zárszámadáskor pedig a terv- és tényszámok
egybevetésével, tételesen kell bemutatni. A szöveges indokolásban a tételesen
bemutatott számadatok közötti eltéréseket kell indokolni.

(5)

A közvetett támogatásokat támogatási fajtánként tételesen és ügyenként kell
bemutatni forintban, szöveges indokolással. Az indokolásnak tartalmaznia kell, hogy
az összes közvetett támogatásból milyen összeg terheli közvetlenül a megyei
önkormányzatot.

III. fejezet
Záró rendelkezések
6. §.
(1)

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A
nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. táblázatban foglaltak
szerint elfogadja.

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2004. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános
közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról
készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2005.
június 30-ig gondoskodjon.
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(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 5. § rendelkezéseit már a
2004. évi költségvetési beszámoló készítésekor alkalmazni kell. E rendelet hatályát
veszti 2006. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II.24.), valamint az azt
módosító 6/2004. (IV.29.), a 10/2004. (VI.28.), a 11/2004. (IX.24.) és a 14/2004.
(XII.16.) rendelete.
Kuti Csaba s.k.
a Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2005. (IV.21.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
1/2005. (II.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja illetve
egészíti ki.
1. §
(1)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
b./ kiadási főösszeg

20.144.332 ezer forintra,
20.144.332 ezer forintra módosul.

(2)

A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyett jelen rendelet 1., a 3.
számú melléklet helyett jelen rendelet 2. számú melléklete érvényes.

(3)

Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3.
számú melléklete érvényes.

(4)

Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 4.
számú melléklete érvényes.

(5)

Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 5.
számú melléklete érvényes.

(6)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.

(7)

Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 7.
számú melléklete érvényes.

(8)

Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 8.
számú melléklete érvényes.
2. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Európai Integrációs
Bizottságát, hogy a költségvetési rendelet 6/a. számú melléklet „17. első francia
bekezdés Szülőföld Program támogatása 15.000 ezer forint” előirányzatból 5.000 ezer
forint előirányzat felhasználásáról döntést hozzon és arról a Megyei Közgyűlést
tájékoztassa.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 74. § (2) bek. alapján felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a

8

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2005. április 21.

Megyei Önkormányzat költségvetésében a 6/a. melléklet 17. tételén tervezett
„Szülőföld program támogatása 10.000 ezer forint előirányzata” terhére költségvetési
átcsoportosítást hajtson végre. Az előirányzat átcsoportosításról a Megyei Közgyűlést
utólag tájékoztassa. A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
(3)

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott
hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kuti Csaba s.k.
a Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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II. MELLÉKLETEK
2/2005. (IV.21.)

rendelet

1-13 sz. mellékletei

A könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített beszámoló

1-4. sz. mellékletei.

3/2005. (VI.21.)

1-8. sz. mellékletei.

rendelet
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