
Vámosszabadi Önkormányzat és a Vackor óvoda 2018 évi 

költségvetése 
 

A Vámosszabadi Önkormányzat és a Vackor Óvoda 2018-as összesített költségvetésének főösszege 336 millió 

forint, melyből fejlesztésekre, beruházásokra mintegy 159 millió forintot szánhat az önkormányzat. A korábbi 

években tervezetthez képest jóval magasabb főösszeg a tavalyi évről áthúzódó és megelőlegezett TOP-os 

pályázati pénzek miatt mutatkozik, melyek felhasználása ezen évben várható. 

A büdzsé legfontosabb célkitűzése a települési intézményrendszer és a kötelező feladatok színvonalas, egyben 

takarékos fenntartása és működtetése, emellett pedig a fejlesztési projekteken van a hangsúly, melyek kisebbik 

része, - mintegy 23 millió forint összegben - saját bevételből, míg 125 millió forint összegben a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programból, illetve 13 millió forintegyéb elnyert pályázati forrásból valósulnak 

meg.  

A mérleg bevételi oldalán a legnagyobb tételek az önkormányzat általános működési,- köznevelési,- szociális és 

kulturális feladataira kapott támogatások (64,5 millió ft), és a közhatalmú bevételek,így az iparűzési adó, 

amelyet 40 millió forintra becsülnek, illetve a kommunális adó 7 millió forintot, a gépjárműadó 8 milliót, míg az 

egyéb működési bevételek 5,7 millió forintot jelentenek. A település a fentieken kívül a tavalyi évben elnyert, 

és az idei évre áthozott 125 milliós TOP-forrásra, és 13 milliós egyéb pályázati forrásra számíthat, míg az 

áthozott egyéb pénzmaradvány 71 millió forintot tesz ki.  

A kiadási oldalon a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó személyi juttatásokon (28 millió forint) és dologi 

kiadásokon (50 millió forint) kívül jelentős tétel az óvoda működtetésére átadott 50,9 millió forint, a civil 

szervezetek támogatására adott 4 millió forint, de legnagyobb tételként beruházásokra és felújításokra 

terveztünk be 159 millió forintot. 

2018-ra tervezett főbb beruházásaink:  

- Iparterületi infrastruktúrafejlesztés (TOP pályázati forrásból: 83 millió forint) 

- Turizmusfejlesztés a Széchenyi utcai játszótér mellett és a Horgásztónál (TOP pályázati forrásból: 42 millió 
forint) 

- A Duna utca déli, és a Kökényszeg utca két bekötő szakaszának a felújítása (pályázati forrásból: 13 millió 
forint) 

- A Szabadi utcával folytatódik a közvilágítás korszerűsítése (saját forrásból: 4 millió forint) 

 - Felújításra kerül a füves focipálya (TAO-s pályázati forrásból, 4 milliós önkormányzati önerő biztosításával) 

- Egyéb kis értékű tárgyi eszköz vásárlás (3 millió forint) 

2018-ra tervezett főbb felújításaink 

- Tovább folytatódik a tavaly megkezdett járdafelújítás (saját forrásból: 5,5 millió forint) 

- Felújításra kerül a Faluház előtti tér (saját forrásból: 2,5 millió forint) 

- Egyéb felújítások (külterületi utak, faluház, - illetve óvoda festése, stb: 2,5 millió forint) 

 

Mindezen feladatok végrehajtása mellett a költségvetés 37 millió forintos tartalék összeggel rendelkezik. 

 


