
7. napirendi pont Előterjesztés Vámosszabadi Község Önkormányzata és Vámosszabadi Vackor 
Óvoda 2016. évi költségvetésének első olvasatához 

 
 
VÁMOSSZABADI VACKOR ÓVODA 
 
Az óvoda 2015. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 43.307.000 Ft volt, módosított 
előirányzata 43.322.000 Ft lett, a teljesítés pedig 39.650.000 Ft, így 3.672.000 Ft előirányzat 
maradványa keletkezett az intézménynek, mely 2015. december 31-én visszavezetésre került az 
önkormányzat részére. 
 
2016. évben a kiadások alakulása: 

- Bruttó bér:  24.620.000 Ft 
- Járulékok:    6.639.000 Ft 
- Dologi kiadások: 14.194.000 Ft 

Összesen: 45.453.000 Ft 
 
Bevételek alakulása: 

- Óvodai étkezési térítési díjak: 2.643.000 Ft (összhangban a 2016. évi normatíva 
igényléssel, melynek időpontjában még nem volt ismert a 2016. évi térítési díj mértéke) 

- Intézményfinanszírozás: 42.810.000 Ft (a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti 
egyezőség megteremtése miatt van rá szükség) 

Összesen: 45.453.000 Ft 
 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
Az önkormányzatnál végleges adatok február végén fognak rendelkezésre állni, a beszámoló 
Kincstárnak történő benyújtását követően. A bankszámlák 2015. december 31-i záróegyenlege 
58.908.000 Ft, az előzetes pénzmaradvány 58.700.000 Ft, végleges adat szintén a beszámoló leadása 
után áll majd rendelkezésre. 
 
2016. évben a kiadások alakulása: 

- Bruttó bér:   42.635.000 Ft (tartalmazza az óvodai bruttó bért is) 
- Járulékok:   11.166.000 Ft (tartalmazza az óvodai járulékot is) 
- Dologi kiadások: 50.889.000 Ft (tartalmazza az óvodai dologi kiadást is) 
- Segélyek:         900.000 Ft 
- Pénzeszköz átadás:    3.050.000 Ft (ÁHT-n kívül – civil szervezetek, igénylések alapján) 
- Pénzeszköz átadás:        145.000 Ft (ÁHT-n belül – társulások) 
- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 1.720.000 Ft (2015. dec. hónapban 

pénzügyileg teljesített, de 2016. jan. hónapra járó normatíva előleg összege) 
- Beruházások: - 
- Felújítások: - 
- Tartalék: 63.963.000 Ft, melynek terhére beruházás és felújítás tervezhető 

Összesen: 174.468.000 Ft 
 
Bevételek alakulása: 

- Normatívák: 54.272.000 Ft 
- Adó bevételek: 49.020.000 Ft 
- Működési célú pénzeszközátvételek ÁHT-n belülről: 3.537.000 Ft 
- Egyéb működési bevételek: 8.539.000 Ft (bérleti díjak, térítési díjak) 
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről: 400.000 Ft (közműfejlesztési-

hozzájárulás 
- Pénzmaradvány: 58.700.000 Ft 

Összesen: 174.468.000 Ft 
 


