
Előterjesztés  a  Képviselő-testület  2015. február 24. napján tartott ülésére

7. napirendi pont:  Vámosszabadi Község Önkormányzata és 
Vámosszabadi Vackor Óvoda 2015. évi költségvetésének második 
olvasata

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételi oldalon változások az első olvasathoz képest:

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szakfeladaton tervezésre 
került 1.000.000 Ft továbbszámlázott közüzemi díj-bevétel, amely az 
Önkormányzatról kifizetett Faluház teljes közüzemi díjának a Közös 
Hivatalra eső része. Mérőóra hiányában csak így lehet megoldani, hogy a 
Közös Hivatalra is el tudjunk számolni közüzemi díjakat.

 Tervezésre került a PannonVíz Zrt-től befolyó vagyonkezelési díj is (107.000
Ft), amely az első olvasatból kimaradt.

 A napelemes pályázati bevétel (16.652.000 Ft) is betervezésre került.
 A 2015-2016 évi közfoglalkoztatási program 2015-re eső bevétele 

pontosításra került, így 4.000.000 Ft helyett 5.182.000 Ft lett a tervezett 
előirányzat, melyből 864.000 Ft dologi kiadásra fordítható.

 A Magyar Államkincstár által megküldött végleges normatíva kimutatás 
alapján kerekítésből adódóan 1.000 Ft-tal csökkent a települési 
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím.

Összes módosított bevétel: 195.167 eFt

Kiadási oldalon változások az első olvasathoz képest:

 A polgármester 2014. október – november havi költségátalánya és 
cafeteria juttatása 2014. decemberében került kifizetésre, melynek 
könyvelése már a 2015. évet terheli, így az önkormányzatok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége szakfeladaton átszámolásra került a 
személyi juttatások előirányzata.

 Tervezésre került egy fő megbízási díjas adminisztrátor foglalkoztatása 
2015. február 17-28. közötti időszakban napi 4 órában, a kieső 
közfoglalkoztatási időszakban.

 Az önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
szakfeladaton aktualizálásra kerültek a dologi kiadások, mert a KÖH 
Vámosszabadi Kirendeltség költségvetésében lehetőség van ezen kiadások
elszámolására, így ezek az Önkormányzat költségvetését nem terhelik.

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szakfeladaton megemelésre
került az egyéb anyagok előirányzata 100.000 Ft-áfával, illetve a 
beruházásoknál a napelemes beruházás kiadási része is betervezésre 
került, 3.700.000 Ft-os önrészt figyelembe véve.

 A közfoglalkoztatottak bére, járuléka és dologi kiadásai is aktualizálásra 
kerültek a Munkaügyi Központnak megküldött pályázat adatai alapján.

 A közutak karbantartásának előirányzata megemelésre került 300.000 
Ft+áfa összegben a Sárás II. részen tervezett útkarbantartások miatt.

 Város- és községgazdálkodás szakfeladaton megemelésre került az egyéb 
anyagbeszerzés előirányzata 200.000 Ft+áfa összegben.



 Közművelődés szakfeladaton is megemelésre került az egyéb 
anyagbeszerzés előirányzata 200.000 Ft+áfa összegben.

 A segélyeknél átcsoportosításra kerültek az előirányzatok a március 1-től 
hatályba lépő települési támogatás jogcím miatt.

 Az óvodánál emelésre került a festés előirányzata, valamint betervezésre 
került a hulladékszállítás díja is, amely az első olvasatból kimaradt.

 A tartalék összege így 34.987.000 Ft lett.

Összesen módosított kiadás: 195.167 eFt

A részletezést a „KÖLTSÉGVETÉS 2015 második olvasat.xls” fájl 
tartalmazza.

Vámosszabadi 2015.02.18.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester


