
Előterjesztés Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IX. 14.) 
önkormányzati rendeletének módosításához 

 
VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 
Bevételi oldalon: 
Önkormányzatok működési támogatásai: 

 2016. beszámoló alapján elszámolásból visszakapott pótlólagos összeg: 703.000 Ft-ra 
módosult. 

 2017. évi Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 51.000 Ft -al változott. 
Módosított előirányzat összege: 2.101.000-Ft. 

 2017.évi Működési célú költségvetési támogatások, polgármesteri béremelés kompenzációja 
miatt, 292.000-Ft-ra változott. 

 2017.évi Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 400.000-Ft-al 
emelkedett. 

  

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

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 

 2016. évi önkormányzatok fejlesztési támogatásai TOP 1.1.1-15-GM1-2016-00005.1.sz 
Támogatási előleg/Ipari Park/ összege: 83.014.494-Ft. 

 2016. évi önkormányzatok fejlesztési támogatásai TOP 1.2.1.-15-GM1-2016-00016.4.sz. 
Támogatási előleg/Turisztika/. összege: 41.888.900-Ft. 

 
A teljes bevételi előirányzati növekmény a tartalékot növeli. 
Bevételi előirányzatok emelése összesen: 129.978.000-Ft. 
Kiadási oldalon: 
Egyéb működési célú kiadások: 
 

 2017.évi Működési költségvetés kiadásain belül dologi kiadások előirányzata kerül 
csökkentésre,3.030.000-Ft-al, ezen összeg átkerült a felhalmozási költségek beruházási 
előirányzat oldalára. 

 Munkaadókat terhelő járulékok 71.000-Ft-al emelésre került, megbízási díjasok számfejtése 
miatt. 

 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat módosításának összege szükséges, az 
iskolakezdési támogatások kiadása után. Változás összege: 1.120.000-Ft-al emelkedett. 

 Felújítások 57.164 E Ft-ra módosult az eredeti előirányzathoz képest 4.280.000- Ft-al. 

 Tartalék növelése a kiadási és a bevételi előirányzatok közötti egyenlőség megteremtése 
céljából: 127.486.000-Ft. A tartalék eredeti előirányzata 53.178.000 Ft volt, ez most 
176.378.000-Ft-ra nő. A fejlesztési pályázati összegek céltartalékként jelennek meg, 
121.294.000-Ft összegben, későbbi felhasználás céljából. 

Kiadási előirányzatok emelése összesen: 129.978.000-Ft-al. 
Beruházások: 
Javasolt módosítások: 

- Tervek, engedélyek készítése; 1.000.000-Ft-al növelni; 
- Informatikai eszközök beszerzése; 500.000-Ft-al növelni; 
- szivattyú vásárlása; 500.000-Ft-ra tervezni; 

Felújítások: 
- Turizmus fejlesztése pályázati támogatással                                            41  889 E Ft-ban 
- Ipari park fejlesztése pályázati támogatással                                            83 691 E Ft-ban      
- Szabadi-Kossuth utcai járda felújítása,15.777 .000 Ft-ról módosítva lett 21.393.000 Ft-ra. 
- Kossuth utcai útburkolat felújítása, 5.607.000 Ft-ról módosítva lett 4.271.000-Ft-ra.  



A Vámosszabadi Vackor Óvodánál előirányzat módosítás: 
- ellátási díjak előirányzatának emelése 67.000-Ft-al, ingyen étkező gyermekek miatt; 
- Intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése 2.352.000-Ft-al, köznevelési 

bértámogatások, normatívák változásai miatt. 
 

 
Vámosszabadi, 2017. szeptember 8. 


