
2018. szeptember 13. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztés

4. napirendi pont – Tájékoztató az Önkormányzata és Vámosszabadi Vackor Óvoda 2018.
I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző;

Készítette: Bognár Mónika köztisztviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló mellékletekben az egyes tételek éves előirányzata, a féléves 
teljesülése, és ennek aránya található, amely segít a költségvetési tételek értékelését. Mivel a 
kiadások és a bevételek nem egyenletesen jelennek meg a gazdálkodásban, ezért az egyes tételek 
időarányos teljesülése önmagában nem mérvadó.

VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA:

Bevételi oldal:

A bevételi oldalon időarányosan nem minden tétel teljesült. Az elmaradás részletesebb átekintése
alapján bár a tervezet adóbevételek és közmű-hozzájárulások némileg elmaradnak időarányosan, de
az elmaradás mértéke jelenleg nem indokolja az előirányzatok módosítását.

Kiadási oldal:

A működési  költség összességében az éves tervezet összeghez képest  időarányosan alakultak.  A
kiadási tételek részletesebb vizsgálata alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolná akár
főösszeg megemelését, akár az egyes tervezet költségek közöt átcsoportosítást.

A  tervezet tartalékkeret  továbbra  is  27mFt.  A  költségvetésben  a  tavalyról  áthozot 60mFt-os
tartalékból 33mFt-ot terveztünk felhasználni beruházásokra, felújításokra, de eddig ebből a 33mFt-os
keretből csak 10mFt került felhasználásra.

Összességében a költségvetési gazdálkodás a tervezetel összhangban alakul, Váámosszábádi Koö zséág
gázdáá lkodáá sá  stábil,  á  koö télézoő  féládátok  élláá táá sá  folyámátosán  biztosíátott,  á  koö zálkálmázotti
béárék  éás  jáá ruléákok  kifizétéásé  nincs  vészéá lybén.  Azonban  a  bevételi  oldal  adóbevételének
tervezhetőségének bizonytalanságára miat, és a jövő évi beruházások várható költségnövekedésére
való tekintetel mindenképpen célszerű a tervezet sajáterős felújítások és beruházások átekintése
és egyes tételek esetleges elhalasztása.



 

Hátáá rozáti jáváslát:
az önkormányzat 2018. év I. félévi gazdálkodásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte,  megtárgyalta és
elfogadja  Vámosszabadi  Község Önkormányzata  2018.  év  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló
beszámolót.
Felelős: Ambrus Gellért polgármester
Határidő: azonnal

Váámosszábádi, 2018. széptémbér 10.
 Ambrus Gellért sk

polgármester
      

Mellékletek csatolva
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