
Előterjesztés Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 11.) 
önkormányzati rendeletének módosításához 

 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 
 
Bevételi oldalon: 
Önkormányzatok működési támogatásai: 

 2015. december havi szociális ágazati pótlék és kiegészítő szociális ágazati pótlék pótlólagos 
elszámolása: 55.486 Ft 

 2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 19.809 Ft 

 2016. évi bérkompenzáció támogatása: 12.732 Ft 

 2016. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázaton elnyert összeg: 
3.534.314 Ft 

 2015. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 23.976 Ft 
 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 

 2016. évi önkormányzatok fejlesztési támogatása című pályázaton elnyert összeg: 11.831.716 
Ft 

 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

 A víz- és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás bevétele 1.870.000 Ft. Az eredeti előirányzat 
400.000 Ft volt. Javasolt az előirányzatot a teljesítés szintjéig megemelni, mert ez is a 
tartalékot növeli. 
 

Az önkormányzatok működési támogatásai c. eredeti előirányzat 54.273.698 Ft volt, ez most 
3.646.317 Ft-tal nő. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások eredeti előirányzata 0 Ft volt, ez 
most 11.831.716 Ft-tal nő. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.470.000 Ft-tal nő. 
A teljes bevételi előirányzati növekmény a tartalékot növeli. 
Bevételi előirányzatok emelése összesen: 16.948.033 Ft 
 
Kiadási oldalon: 
Egyéb működési célú kiadások: 

 2015. évi beszámoló alapján visszafizetendő normatíva: 288.097 Ft. Az eredeti előirányzat 0 
Ft volt, az előirányzat a tartalék terhére kerül növelésre. 

 Tartalék növelése a kiadási és a bevételi előirányzatok közötti egyenlőség megteremtése 
céljából: 14.859.936 Ft. A tartalék eredeti előirányzata 50.760.315 Ft volt, ez most 
65.620.251 Ft-ra nő. A fejlesztési pályázati összeg felhasználási határideje 2017. december 
31., a Szabadi utcai és a Kossuth utcai járdafelújítás tervezett költsége 15.775.622 Ft, amely 
céltartalékként jelenik meg. 

 
Beruházások: 

 A beruházások között tervezésre kerül 1 db fűnyíró traktor megvásárlása bruttó 1.800.000 Ft 
értékben. A beruházások eredeti előirányzata 7.700.000 Ft volt, ez most a tartalék terhére 
9.500.000 Ft-ra nő. 

 
Kiadási előirányzatok emelése összesen: 16.948.033 Ft 
 
A Vámosszabadi Vackor Óvodánál előirányzat módosítás egyelőre nem szükséges. 
 
Vámosszabadi, 2016. szeptember 1. 


