Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petıfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

22. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületei
2010. szeptember 15-én megtartott együttes nyilvános
ciklus záró ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Ifjúsági ház
3045. Bér, Petıfi út 34.

1

Készült: Bér: 2010. szeptember 15.
Készült: Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületei 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános
együttes ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2010. szeptember 15. 13 óra 30 perc
Jelen vannak:
Bér Község Önkormányzat: Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Urbán Sándorné, Sulyan Andrásné,
Puporka Ottó, Fülöp Réka képviselık
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Puporka Ottó
Biczó Elvira
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Sulyan Andrásné elnök
Kmety Mihályné elnök-helyettes
Maczó László tag
Meghívott vendégek: Jelenléti ív szerint
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Önkormányzat
Képviselı-testület valamennyi tagja megjelent, így az ülés határozat-képes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Osztroluczki Pál és Puporka Ottó képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
Matics János polgármester: Köszönti a megjelent Kisebbségi Önkormányzatok tagjait a
polgármesterjelölteket a képviselıjelölteket és a megjelent vendégeket. Elmondja, hogy ezt az
ülést azért is így szervezte, hogy minél nagyobb ínformációhoz jussanak azon polgárok akik a
választáson eredményesnek bizonyulnak. Reméli, hogy a mai ülésen elég információval tud
mindenki számára szolgálni.
ÜLÉS NAPIRENDJE:
1/. Bér Község Önkormányzatának 2010 I. félévi Költségvetési Beszámoló elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. Bér Község Önkormányzatának 2010. évi Költségvetési elıirányzatának módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3/. Beszámoló Bér Község Önkormányzat vagyonleltáráról és kötelezettség vállalásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4/. Beszámoló az Önkormányzat 2006-2010 évi munkájáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5/. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 4 éves munkájáról beszámoló
Elıterjesztı: Sulyán Andrásné elnök
6/. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 éves munkájáról beszámoló
Elıterjesztı: Berki Szabolcs elnök
7/. Belsı ellenırzési terv elfogadása
Elıterjesztı: Hegedős Tiborné jegyzı
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Napirend elıtti felszólalás: Puporka Ottó képviselı kérte, hogy a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 4 éves munkájáról szóló beszámolót a képviselı-testület vegye le napirendrıl,
tekintettel arra, hogy az elnökük az ülésen nem jelent meg, a testület két tagja van jelen, így a
testületük nem határozatképes.
A képviselı-testület a napirendet a módosító javaslattal együtt egyhangúlag elfogadta.
1/. Bér Község Önkormányzatának 2010 I. félévi Költségvetési Beszámoló elfogadása
Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket,, hogy az elızetesen kiküldött
anyaghoz ez idáig módosítás és észrevétel nem érkezett. Ismerteti a költségvetés alakulását.
Elmondja, hogy a bevételi oldalon 52 %-os a teljesítés. A gépjármőadót tekintve az éves
tervezett bevétel 89 %-a folyt be eddig. Összességében a féléves költségvetés teljesítésérıl
elmondható, hogy arányos a bevételi és kiadási oldal.
Urbán Sándorné képviselı: Mit jelentenek a függı, átfutó bevételek? Kérdésem még, hogy
a munkabérek mit takarnak, mivel ezt soknak ítélem meg.
Matics János polgármester:A függı, átfutó tételeken azok a kiadások szerepelnek,
amelyeket rögtön nem tudunk helyére könyvelni. Ilyen pld. a munkabérek, mivel az
Államkincstár a könyvelési listát utólag küldi meg így azt csak késıbb lehet feldolgozni .
A munkabérekbe beletartozik az önkormányzat által foglalkoztatott személyek mindegyike, a
hivatal, az intézmények, és a közcélú munkások is. Több kérdés és hozzászólás nem lévén a
polgármester szavazást elrendelte.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
65/2010.(IX.15.) határozata
(Bér Község Önkormányzat 2010. I. féléves költségvetésének teljesítésérıl)
(A határozat teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz.)
2/. Elıirányzat-módosítások
Matics János polgármester: az írásos anyagnak megfelelıen javasolom a módosításokat
elfogadni. Az elıirányzat módosításra azért van szükség, mivel az eredetileg tervezettnél az
országgyőlési képviselı-választásnál többet kapott az önkormányzat, s így szét kell osztani a
megfelelı kiadás nemek között. A képviselı-testület hozzájárult a Sportegyesület
megalakításához, melyet a Bíróság bejegyzett. Ennek költségei finanszírozásához az általános
tartalék terhére kérném T. képviselıtársaimat, hogy 500 eFt.-al hozzájárulni
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
66/2010.(IX.15.) határozata
(Bér Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési elıirányzat módosításáról)
(A határozat teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz.)
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3/. Bér Községi Önkormányzat vagyonleltárának ismertetése
Matics János polgármester: tájékoztatja a Képviselı-testületet,hogy az Áht. 50/A.§ (4) alapján
el kell készíteni az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a következı
Képviselı-testületre háruló pénzügyi kötelezettség vállalásról szóló beszámolót.
Tételesen ismerteti az önkormányzat 4 éves (2006-2010 év ) pénzügyi és vagyongyarapodásának
alakulását. Majd kéri annak elfogadását.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
67/2010.(IX.15.) határozata
( Polgármesteri beszámoló az Áht.50/A§ (4) bek. alapján )
(Írásos elıterjesztés teljes egészében csatolva a jegyzıkönyvhöz.)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
megtárgyalta Bér Község 2006-2010 évre vonatkozó pénzügyi és vagyoni változását.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
elfogadta Bér Község 2006-2010 évre vonatkozó pénzügyi és vagyoni változását.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
megtárgyalta és elfogadta Bér Község 2010 évet követı kötelezettség vállalását.
4./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a határozatban
foglaltakat a törvényben meghatározottak alapján hozza nyilvánosságra.
Határidı: azonnal
Felelıs: Hegedüs Tiborné jegyzı
4/. Beszámoló az Önkormányzat 2006-2010 évi munkájáról
Matics János polgármester: mi történt 2006-2010 ig. !
Kifizettük az elızı Képviselı-testület által több éve felhalmozott összesen 10 millió Ft
összegben számlákat munkabér és végkielégítéseket annak kamataival együtt.
Két éve már elmondhatjuk, hogy nem volt és nincs fennálló tartozása az önkormányzatnak,
mindenki idıben jut a pénzéhez ezen tartozásaink 0,- Ft.
Az örökölt 19 millió Ft hitelbıl visszafizettünk 9 millió Ft-ot annak kamataival együtt.
A jelenlegi hitelállományunk összesen 10 millió Ft.
Ezt mind olyan idıszakban tettük, amikor az elızı évekhez képest csökkentették az
Önkormányzatok támogatását és nıttek a kiadási költségek az áremelkedések miatt.
Természetesen minket is elért a gazdasági válság, mely igen csak nagy teher számunkra.
Az Önkormányzat ingatlan vagyonának értékét mintegy 20 millió Ft-tal növeltük, mert a
felújításokkal az ingatlanok értéke ennyivel nıtt.
A szennyvíz-hálózat pályázatának elsı fordulóját megnyertük és biztosítottuk annak az
önkormányzati önrész fedezetét mely 1,5 millió Ft.
Továbbtanulásra, iskola támogatásra 500 ezer Ft-ot költöttünk.
Felújítottuk az orvosi rendelıt, könyvtárat, kulturált körülményeket teremtettünk az
épületben, kiépítettük a központi főtést mintegy 3 millió Ft értékben.
A Polgármesteri Hivatalba teljes festést elvégeztük, a számítógép hálózatot 90%- ban
korszerősítettük a jelen technikának megfelelıen, a központi főtést kiépítettük, erre mintegy
3,5 millió Ft-ot költöttünk.
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Az iskolába felújítottuk a tantermet, a központi főtését kiépítettük.
Az óvodát teljesen felújítottuk, elmondhatjuk, hogy a megyében a legszebb óvodával
büszkélkedhetünk itt jegyezném meg, hogy az önkormányzatnak mindösszesen csak 2,5
millió Ft-ba került és ehhez még 6,7 millió Ft támogatást kaptunk.
Az Ifjúsági házat üzemképessé tettük, berendeztük, a világítást kiépítettük, kifestettük, új
függönyöket vettünk, megnyitottuk a fiataloknak szórakozásra és rendezvényekre, erre kb. 1
millió Ft-ot költöttünk.
Minden évbe méltóan megtartottuk az állami ünnepeket: karácsonyi, szüreti mulatságokat
rendeztünk és ezt a falu lakosságával együtt és nem kiváltságos baráti körrel.
Kitakarítottuk a temetıt, részt vettünk a bekerítésében és a templom festésében.
A közterületeken új járdát építettünk és a régiek egy részét felújítottuk.
Az egész településen folyamatosan vágjuk a füvet, takarítunk, évi 300 ezer Ft értékben
virágokat ültetünk.
Az egyházzal és kisebbségi Önkormányzatokkal szorosan együttmőködünk.
Ez évtıl bevezettük a házi segítségnyújtást, melyet 12 rászoruló személy vesz igénybe
ingyenesen, amelyért más településeken fizetni kell.
Biztosítjuk a rászorulóknak a szociális étkeztetést.
Megalakítottuk a Polgárırséget, Településırséget melynek láthatóan jó eredményei vannak.
24 órás szolgálatot adnak.
Megalakítottuk a Béri Sportegyesület labdarúgó szakosztályát, tervezzük a sakk szakosztályt
is.
Munkalehetıséget adtunk és adunk minden béri polgárnak, hogy munkáért kapott bérbıl
tartsa el a családját, ne segélybıl, feketén éhbérbıl.
Jelenleg 45 személy él ezzel a lehetıséggel ez is országos szinten a legmagasabb helyi
foglalkoztatást jelenti. Nálunk a munkanélküliek 100 %- a van foglalkoztatva.
Minden évben több rászorult gyereknek nyújtunk nyári étkeztetést, ez évben még plusz 20
gyereknek pályáztunk egész évi étkeztetést, 2 éve sikeresen pályázunk az EU élelmiszer
segély pályázatra, melyen sikeresek voltunk ez idáig összesen mintegy kb.10 millió Ft-ot
nyertünk és osztottunk szét ezen jogcímeken.
És amit itt felsoroltam ennek van egy szépsége, hogy ezt mind hitel felvétele nélkül
tettük.
Tagja lettünk a Geoparknak, a Cserhát Naturparknak és folyamatban van az Andezit hegy
turisztikai kialakításának pályázata.
10,3 millió Ft-ot nyertünk EU játszótérre, melynek a kivitelezésére elırehaladott tárgyalások
folynak és a kivitelezéshez szükséges finanszírozás megszerzésére.
Legyıztük azt az ellenséges képviselı csapatot amit az ellenzék 4 évig támogatott és
harcoltak velünk az Önkormányzat érdekeivel szemben most már biztosan elmondhatjuk,
hogy „mi és az igazság együttesen gyıztünk!”
Kanizsár Gáborné polgármester és képviselı-jelölt: A játszótérpályázattal kapcsolatban
kérdezem, hogy ez már lefutott, vagy pedig még rendelkezésre áll a pályázati pénz.
Van-e rendezési terve a településnek, ha nincs akkor a játszótér ettıl megépíthetı-e.
Urbán Sándorné képviselı: A vagyonleltárnál a költségnövekedést ki állapította meg?
Matics János polgármester: a játszótérpályázatunk még él, általánosságban 3 éven belül
kell felhasználni a pályázati pénzt.
Az önkormányzatnak nincs rendezési terve. Erre az elızı ciklusban nyújtottak be pályázatot,
amit az önkormányzat meg is nyert, de késıbb ezt a támogatást visszavonták, mivel a
rendezési terv nem készült el, és az elkészítésével megbízott cég is kikerült a látókörünkbıl.
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2006-ban, amikor átvettem a polgármesteri tisztséget, nem kaptam arról tájékoztatást, hogy ez
a pályázat folyamatban van. Amire a 6 millió Ft-ot Bér Önkormányzata megnyert melybıl
megkapott, ez 800 ezer Ft, azt a területfejlesztési tanács határozata alapján az
önkormányzatnak vissza kell fizetnie.
Maczó László polgármester-jelölt: Annyit kívánok hozzászólni, hogy ez a cég nem szőnt
meg.
A képviselı-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
4/. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 4 éves munkájáról beszámoló
Sulyan Andrásné SZKÖ elnök köszöntötte a megjelenteket, javaslatot tett a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére.
A SZKÖ egyhangúlag elfogadta Hegedős Tiborné jegyzıt jegyzıkönyv-vezetınek,
Maczó Lászlót és Kmety Mihálynét jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Sulyan Andrásné elnök: részletes ismertetıt tartott a SZKÖ 4 éves tevékenységérıl, melyrıl
külön jegyzıkönyv készült.
Urbán Sándorné képviselı:
Mekkora a szlovák klub területe?
Kanizsár Gáborné polgármester-jelölt:
Amit a gyerekek használnak szlovák népviseletet, kinek a tulajdona?
Fülöp Réka képviselı: Tavaly nagy sikere volt a szüreti felvonulásnak, az idén miért nem
lett megrendezve?
Sulyan Andrásné elnök: a szlovák klub területe kb. 30 m2. Javaslom képviselı-társamnak,
hogy nézze meg.
A ruhák a szlovák klub tulajdonát képezik, ezért is szedjük ıket össze, s ott tartjuk, ha
valakinek szüksége van rá, akkor itt együtt van mind.
Szüreti felvonulást még meg lehet rendezni, erre a késıbbiekben még visszatérhetünk ennek a
rendezése az új testületnek a döntésétıl fog függeni.
Ezt követıen megköszönte képviselı-társainak, a polgármesternek a munkáját és segítségét.
A képviselı-testület az elnök tájékoztatóját egyhangúlag, határozat-hozatal nélkül elfogadta.
6/. Belsı ellenırzési terv elfogadása
Hegedős Tiborné jegyzı: tájékoztatja a képviselıket, hogy a Pásztó Kistérség Többcélú
Társulás Belsı Ellenırzési vezetıje megküldte részünkre a 2011. évi ellenırzési javaslatot.
A javaslat alapján a belsı ellenırök a pénzügyi szabályozottságot kívánják ellenırizni, melyet
kérem, hogy a képviselı-testület fogadjon el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
68/2010.(IX.15.) határozata
(Bér Község Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének elfogadásáról)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás
Belsı ellenırzésre vonatkozó javaslatát, miszerint 2011. évben Bér Önkormányzatnál a
szabályozottságot ellenırzi, elfogadja.
2./ A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érdekeltet értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: Tisztel meghívottak! tekintettel arra, hogy ez a jelenlegi
Képviselı-testület utolsó ülése van megköszönöm mindazoknak az embereknek a segítségét
és munkáját, akik önkéntesen a településért tettek és feladatot vállaltak. 5 fıt emelnék ki
melyeket nem szeretnék megnevezni mivel a választások következnek. Ezen személyek azok ,
akik a saját gépeiket használták, fát vittek az intézményekbe segítettek a hó eltakarításban, az
árvíz utáni helyre állításban stb. Külön megköszönöm Thuránszky István tisztelendı úrnak,
hogy az ünnepségeink szervezésében és lebonyolításában részt vett, valamint Kozma Gergı
úrnak, hogy az ünnepségeknél a szinvonalas kellékeket biztosította.
Ezt követıen megköszönte a szlovák és a cigány kisebbség munkáját, majd pedig a
Képviselı-testület 4 éves tevékenységét.
Osztroluczki Pál alpolgármester: Kéri képviselı-társait, ha valakit megsértett a testületbıl a
4 év alatt, az ne haragudjon rá, mivel szándékosan senkit nem akart megbántatni.
Fülöp Réka képviselı: Köszöni a képviselı-társai segítı-készségét, további sok sikert kíván
a következı testületnek. Az a véleménye, hogy egy kis faluban élünk, s függetlenül attól,
hogy ki vezeti a falut, a jó kezdeményezéseket mindenki támogassa.
Urbán Sándorné képviselı: Az elmúlt 4 évben volt jó is és rossz is. İ úgy hallotta, hogy
mikor Brüsszelben volt, Béren megsértették a romákat. İ az utolsó idıszakban kapcsolódott
be a közösségi életbe, de úgy érzi, hogy a falu egyre inkább egységesedik, s szeretné ha ez az
elkövetkezendı idıben is így lenne.
Puporka Ottó képviselı: Megköszöni képviselı-társainak, polgármester úrnak és a
jegyzınınek a segítségét, melyet a képviselıi és kisebbségi képviselıi munkájához
nyújtottak.

………………………………
Matics János
polgármester

………………………………….
Hegedős Tiborné
jegyzı

………………………………….…………
Osztroluczki Pál Puporka Ottó
Jegyzıkönyv hitelesítık:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
65/2010. (IX.15.) számú határozata
/ Bér Község Önkormányzat 2010.I. félévi költségvetés teljesítésérıl/
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve e jogszabály,
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. I félévi költségvetés teljesítésérıl az alábbi
határozatot hozza..
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010.szeptember. 15.-én megtartott ülésén
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta a 2010. évi költségvetés I félévi teljesítését.
Az Önkormányzat a 2010. I. félévi költségvetési teljesítése az alábbiak szerint alakult:
a) 2010. január 01.-i nyitó pénzkészlet:
b) kiadási fıösszeg:
c) bevételi fıösszeg:
d) záró pénzkészlet a tárgyidıszak végén:

160 ezer forint
55. 084. ezer forint
55. 057. ezer forint
133. ezer forint

Bér: 2010. szeptember 15.

.......................................
Matics János
polgármester

.............................................
Hegedüs Tiborné
jegyzı
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1. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. I. félévi bevételei forrásonként
Eredeti
elıirányzat

Megnevezés
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és
kulturális feladatai
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2 600

2 600

1 213

47%

13

13

5

38%

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési
önkormányzatok feladatai

1739

1 739

811

47%

Pénzbeli szociális juttatások becsült érték

5749

5 749

2 686

47%

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

1997

1 997

935

47%

Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten

4 352

4 352

2 029

47%

Norm. Áll. Tám. Feladatmutatóhoz kötötten

7 746

7 746

3 621

47%

SZJA átengedett

2093

2 093

977

47%

13043

13 043

6 091

47%

800

800

713

89%

15 936

15 936

7 781

49%

300

300

153

51%

300

300

182

61%

Bérpolitikai intézkedés

405

405

100%

Gyerekszegénység

140

140

100%

20

20

100%

SZJA jöv.kül mérséklése becsült érték
Gépjármő adó bevétel:
Átengedett adók összesen:_
Iparőzési adó bevétel
Pótlék, bírság

29

Helyi adók összesen

Óvodáztatási támogatás
Központosított elıirányzatok összesen
Sztv38/B Rendszeres szoc.segély
Sztv32/B Idıskorúak járadéka

0

565

565

100%

6803

6 803

2 954

43%

225

225

98

44%

1674

1 674

727

43%

150

150

65

43%

Közcélú foglalk 95%-ban

39469

39 469

17 139

43%

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által
szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

48 321

48 321

20 983

43%

Saját bevételek étkeztetés:

840

840

945

113%

Egyéb bevételek (bérleti díjak)

150

150

20

13%

Saját bevételek összesen

990

990

965

97%

Fejlesztési célú pe. Átvétel

3375

3 375

300

300

2 917

972%

Sztv41(1) Ápolási díjak és ny.járuláka
Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás

Átvett pénzeszköz (Vanyarc) mőködési célú
Átvett pe.vállasztások

0%

430

430

0%

Átvett pe. Mőködési cél

6793

6 793

0%

Átvett pe.

1304

1 304

Mőködési célú pe.átvétel (könyvtár, szoc.étkezık)

1440

1 440

Átvett pe.összesen

13 642

Ktv. bevételek összesen

91 287

Forrás kiegészítı hitel
Fejlesztési hitel

0%
836

58%

13 642

3 753

28%

91 852

39 879

43%

10298

10 298

4 625

45%

3597

3 597

Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek

0%
10 553

Hitelek összesen

13 895

13 895

15 178

109%

Összes bevétel:

105 182

105 747

55 057

52%
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2. számú melléklet
2010. I. félévi kiadások részletezése címenként
Megnevezés

Mük. cél. Pe.átad.
Fejlesztési célú
pe.átadás
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési hitelek
Mőködési hitelek
Bérek
Rendsz.és.nem.r
jut.:
Munkaadókat. t. jár.:
Készletbeszerzés
Szolgáltatások
Különféle dologi
kiad.:
Egyéb folyó kiad.
Általános tartalék
Kamat kiadások
mőködési
Kamat kiadások
fejlesztési
Pénzbeni szoc ell.:

Összege

Eredeti
Módosított
Teljesítés
elıirányzat elıirányzat Teljesítés
%-a

550 000

550

550

232

42%

20%
77%
240%
39%

5 480 000
1 600 000
4 000 000
47 608 000

5 480
1 600
4 000
47 608

5 480
1 600
4 000
47 608

680
1 084
1 227
9 582
18 725

1 923 000
9 125 760
5 099 000
7 816 000

1 923
9 126
5 099
7 816

2 434
9 160
5 099
7 816

1 108
3 615
3 141
2 180

46%
39%
62%
28%

4 690 000
3 195 750
1 500 000

4 690
3 196
1 500

4 690
3 196
1 500

1 820
169

39%
5%
0%

680 000

680

680

176

26%

750 000
11 164 000

750
11 164

750
11 184

271
2 741

36%
25%

Átfutó, függı,
kiadások
Fejlesztési
kiadások összesen:

8 333
7 830 000

7 830

7 830

3 262

42%

Mőködési kiadások
összesen:
97 351 510
2009.évi kiadások 105 181 510

97 352
105 182

97 917
105 747

51 822
55 084

53%
52%
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
66/2010.(IX.15.) határozata
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010.szeptember. 15.-én megtartott ülésén
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta a 2010. évi költségvetés elıirányzat módosítását
A központosított elıirányzatok növekedése végett az állami támogatások egyezıségéhez
105.747 eFt
91.852 eFt
10.298 eFt
3.597 eFt

Kiadások fıösszege:
Bevételek fıösszege:
Mőködési hitel:
Fejlesztési hitel:
Bevétel növekedés:
Központosított elıirányzatok:
Kiadások növekedése:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelı járulékok:
Óvodáztatási támogatás:

565 eFt
511 eFt
34 eFt
20 eFt

Elıirányzat módosításra az országgyőlési képviselı választás támogatása miatt van szükség.
Az eredetileg tervezett összegnél többet kapott az önkormányzat emiatt kell az elıirányzatot
módosítani, és szét kell osztani az elıirányzatot a megfelelı kiadás nemek között.
Továbbá az általános tartalék terhére az alakuló sportegyesület támogatása miatt.
Sportegyesület támogatása:
500 eFt
Általános tartalék:
-500 eFt
Országgyőlési képviselı választás:
Bevétel:
Mőködési célú támogatás:
90 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások:
137 eFt
Munkaadókat terhelı járulékok:
37 eFt
Dologi kiadások:
-84 eFt
A képviselı választás költsége összesen 226 eFt volt ebbıl megterveztünk 135 eFt-ot , de
az egészet dologi kiadásként ezért kellet a dologi kiadást csökkenteni és ezzel az összeggel,
valamint a még kapott 90 eFt val növelni a fenti kiadásokat.
kmf:

………………………..
Matics János
polgármester

………………………
Hegedüs Tiborné
jegyzı
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Polgármesteri beszámoló :
az Áht 50/A. §(4) bekezdése alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl,
valamint a képviselıtestület megalakulását követıen keletkezett,
a késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl.

A vagyon alakulása 2006-2010.
Befektetett eszközök:
Szellemi termékekre adott elıleg:
Ingatlanok:
- föld
- építmények:
- épületek:
- üzemeltetésre átadott:
Részesedések:

2006
1.000 eFt

2010
1.000 eFt

3.429 eFt
331.877 eFt
32.130 eFt
19.586 eFt
130 eFt

3.429 eFt
331.877 eFt
69.220 eFt
19.856 eFt
130 eFt

14.406 eFt
5.792 eFt
5.212 eFt

6.150 eFt
800 eFt

Hitelek:
- fejlesztési célú:
- mőködési célú:
Kötelezettségek (szállítói):
Kötelezettség rendezési tervre:

Az önkormányzat pénzügyi helyzete:
Önkormányzatunk jelenleg nem rendelkezik kifizetetlen számlákkal, hitele a még az elızı
ciklusban vállalt fejlesztési hitel kivételével a rendelkezésre álló folyószámlahitel, melynek
keret összege 4000 eFt.

Az önkormányzat követelése:
-A Belügyminisztériumtól a település ırség támogatására:
- Pásztói Gondozási korponttól a házi gondozáshoz:
- Vanyarc Községtıl az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetéséhez:

500 eFt
1.500 eFt
200 eFt

Kötelezettségvállalás, amely a késıbbi idıszakot, vagy éveket terheli:
Szennyvízberuházás I. üteméhez felvett hitel az önkormányzatunkat terhelı kamata:600 eFt
Játszótér pályázathoz önrész biztosítása:
2.571 eFt
Bér, 2010. szeptember 10.

Matics János
polgármester
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