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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 30-án megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32.
Az ülés kezdete: 2010. november 30. 10 óra, az ülés vége: november 30. 11,45
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Karaba Pál, Sulyan Andrásné képviselık
Bejelentéssel távolmaradt: Gyebnár László képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselıtestület 5 tagjából 4 jelen van, így az ülés határozat képes. Az ülést megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı
személyére.
A képviselı-testület Karaba Pált és Sulyan Andrásnét jegyzıkönyv-hitelesítıknek,
Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1/. 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. 2011. évi munkaterv elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3/. Közmunkaprogram pályázathoz döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4/. ÉMOP 3.1.2 pályázat benyújtásához döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5/. Adókintlévıségekrıl tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6/. Polgármesteri Hivatalt érintı kérdések
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7/. Egyebek
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1/. 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása
Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy a Kormány még nem
fogadta el a 2011. évi költségvetést, ezért így nem lehet hitelesen koncepciót készíteni.
Problémát jelent a tervezésnél, hogy a közcélú foglalkoztatást át fogják alakítani, viszont még
nem jelent meg semmi érdemleges döntés.
Amennyiben megszőnik a közcélú foglalkoztatás és segélyre kell küldeni a közmunkásokat,
úgy a segély 20 %-a az önkormányzatot terheli ezzel számolva ugyancsak nıni fog a 2011-es
kiadás.
Úgy szintén nagy problémát jelent az is, hogy az intézményekben jelentıs létszámot
alkalmazunk jelenleg közcélú foglalkoztatásban melyeknek a teljes bérét, ha önkormányzati
költségvetésbıl kell finanszírozni ezeket a feladatokat nem tudjuk megoldani.
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Ez esetben nem tudjuk finanszírozni a főtıt, konyhást, takarítót, és a szociális ellátást.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait már nem tudjuk tovább csökkenteni mivel a létszám már
jelenleg is a törvényben meghatározott minimum alatt van.
A Körjegyzıséghez való csatlakozás folyamatban van, tárgyalások folynak több településsel
is, de ezzel sem fogunk a kiadásokból lefaragni sıt valószínő az emelkedés, de meglátásom
az, hogy nagy siker lesz ha a jelenlegi szinten fogjuk tudni tartani.
A koncepcióban sportra terveztünk többet, mint az elızı idıszakokban, de ennek a
normatívája is magasabb lesz a tervezet szerint 1.mft-al.
Meglátásom az, hogy ezt az összeget ez egészség megırzése érdekében nagy részben erre kell
fordítani.
Mint a mellékletekbıl kitőnik csak a kiadások csökkentésével lehet szinten tartani a
mőködtetést.
Mint a tájékoztatómból is kitőnik nem sok konkrétumot lehet a költségvetésrıl jelenleg
elmondani ezért az javasolom, hogy majd a Költségvetés tárgyalásánál kérek konkrét
javaslatot.
Kérem a Koncepció elfogadását. Szavazzunk!
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
81/2010.(XI.30.) határozata
/ 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a 2011. évi költségvetési koncepciót az elıterjesztés alapján elfogadja.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés elkészítésérıl
a törvényben elıírt határidın belül gondoskodjon.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
2/. 2011. évi munkaterv elfogadása
Matics János polgármester: mindenki számára ismeretes, hogy kötelezıen elıírt számú
üléseket kell tartanunk.
Egyben vannak olyan döntést igénylı ügyek amiben a minısített többség kell.
Ezért azt a javaslatot tenném, hogy meg kellene határoznunk egy konkrét rendszeres
idıpontot, amikor az üléseket tartjuk.
Sajnálom, hogy Gyebnár László képviselı-társunk nem tudott jelen lenni, mivel fontos lett
volna tudni, hogy neki mely az az idıpont ami a leg megfelelıbb mert jelenleg ö az akinek a
legkötöttebb a munkahelye és ezért hozzá kellene ezt igazítanunk.
Javaslatom az, ha a T. képviselı társaim egyetértenek, hogy minden hónap második hetének
szerdai napján 17 órakor legyenek az állandó ülések ha az nem ünnepnapra esik.
A közmeghallgatással egybekötött falugyőlés idıpontja:
2011.február 12.-én 17 óra és 2011 május 21. 17 óra
Amennyiben javaslatommal egyetértenek és más javaslat nincs kérem szavazzunk!
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
82/2010.(XI.30.) határozata
/ a 2011. évi Képviselı-testületének Munkaterv elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi rendes
Képviselı-testületi üléseket minden hónap 2. hét szerda 17 órakor tartja.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi rendes
közmeghallgatással egybekötött falugyőlés idıpontja:
2011.január 15. 17 óra és 2011 május 21. 17 óra
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
3/. Közmunkaprogram pályázathoz döntéshozatal
Matics János polgármester: elmondta, hogy jelenleg van egy folyamatban lévı
közmunka pályázat melyre 2010. december 15-ig lehet benyújtani az igényt. Mivel a közcélú
foglalkoztatás 2010. december 31. ével megszőnik és mint elızıleg már volt róla szó
januártól nem megoldott az intézmények üzemeltetésének a biztosítása ezért szükséges a
pályázat beadása. Javasolom, hogy legalább a minimálisan szükséges 5 fıre adjuk be ezt az
igényünket.
Amennyiben javaslatommal egyetértenek és más javaslat nincs kérem szavazzunk!
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
83/2010.(XI.30.) határozata
/ Közmunka pályázat beadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011 évi közmunka
pályázaton részt kíván venni.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentációt
készítesse el és az igényt nyújtsa be.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szükséges anyagi forrást a 2011. évi
Költségvetése terhére biztosítja
Határidı:
Felelıs:

2010. december 15.
polgármester

4/. ÉMOP 3.1.2 pályázat benyújtásához döntéshozatal
Matics János polgármester: tájékoztatta a képviselıket, hogy azok az árvíz-súlytotta
települések, amelyek a vis maior keretbıl nem kaptak támogatást, újra nyújthatnak be
pályázatot: 5-50 millió Ft-ig. Jelenleg még nincsenek kiírva a Pályázati feltételek de
december 15.-éig be kell adni elızetesen a Regisztrációs pályázatot. Jelenleg ugyan nem áll
rendelkezésünkre a beadáshoz szükséges összes dokumentáció ezeket már elkezdtem
beszerezni. A Regisztrációs Pályázatot ingyenesen elvégzi egy pályázat író cég (RPE) de a
véglegesen beadott Pályázat kb. elızetes egyeztetés alapján 100-150 e.ft.-ba fog kerülni
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A Pályázatból az árkok és patakmeder felújítását tervezzük megvalósítani.
Amennyiben javaslatommal egyetértenek és más javaslat nincs kérem szavazzunk!
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
84/2010.(XI.30.) határozata
/ döntés pályázat beadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP 3.1.2.
Regisztrációs Pályázatra és annak eredményessége esetén az aszt követı Pályázatot
benyújtja.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentációt
készítesse el és nyújtsa be.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szükséges anyagi forrást a 2011. évi
Költségvetése terhére biztosítja
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
polgármester

5/. Adókintlévıségekrıl tájékoztatás
Matics János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a 2010. évben hatékonyan
beszedtük a gépjármőadó kintlévıséget. Ez az eredmény azért húzódott el ilyen hosszan mivel a
Körjegyzıségünk fennállása alatt nem sikerült hatékony behajtás mert a körjegyzık egyike sem
látta el a feladatát az elvártak szerint. Mivel 2010 január óta önálló jegyzınk van így ez idáig
eljutottunk odáig, hogy a szükséges feltételeket megteremtettük a teljes behajtásra. Az
adójogszabály változása következtében lehetıség van arra, hogy az APEH felé kezdeményezzük
még a nem befolyt adók behajtását, melyet az elkövetkezendı héten elindítunk. Ennek
következtében a 10.000 Ft-on felüli tartozásokat az adóhatóság behajtja, vagy pedig jelzálogot
bejegyezteti az adóalany ingatlanára. Az adóslistának vannak olyan tartozói, amelyeket nem
lehet végrehajtani, tekintettel arra, hogy a cég megszőnt, jogutód nélkül felszámolták. Ezeket el
kell törölni, mivel látszólag bevételt jelentenek, de a valóságban nem lehet behajtani. Szintén
javaslom a testületnek, hogy az 1.000 Ft alatti kamat tartozásokat és adókat töröljük el, mivel ez
elenyészı bevételt jelent, több vele a munka, és a kiadás, mint ami befolyik belıle.
Amennyiben javaslatommal egyetértenek és más javaslat nincs kérem szavazzunk!
A Képviselı-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
85/2010.(XI.30.) határozata
/ adótartozások és kamatok eltörlésérıl /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a csatolt mellékletben
szereplı adóalanyok adóját és bírságát eltörli.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a csatolt mellékletben
szereplı adóalanyok 1.000 Ft alatti tartozásokat eltörli.
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Határidı:
Felelıs:

azonnal
polgármester

6/. Polgármesteri Hivatalt érintı kérdések
Matics János polgármester: Érkeztek felém olyan jelzések, hogy nem ügyfélbarát a
hivatal. Szerintem ki kell állnunk a hivatal dolgozói mellett, mivel ez nem igaz. A hivatali
dolgozók mindent megpróbálnak megoldani, amit meg lehet. Sajnos vannak egyes személyek
akik alkoholos állapotban jönnek a hivatalba pl. ( B.M, B.Cs. stb) és ezeket olykor elég nehéz
kezelni. Közös ügyünk az is, ha valamelyik képviselıt megkeresik, akkor tájékoztassanak
róla, ha tudunk megoldást keresni a problémára, akkor megtesszük, de ha nem tudok róla,
akkor nem tudom kitalálni, hogy kinek milyen problémája van.
7/. Egyebek:
Horváth Istvánné CKÖ elnök: kérdésem, hogy lesz-e az idén karácsonyi ünnepség.
Matics János polgármester: igen lesz nem túl nagy ünnepséget terveztünk hanem csak olyan
szolidat és családiasat mint az elızı évben / 2009 / Tekintettel az önkormányzat pénzügyi
helyzetére az alábbi szerint tervezzük. A fıtéren állítunk egy nagy fenyı fát melyet az
iskolások és az óvodások feldíszítenek, a konyhán sütnek burgonyás és tepertıs pogácsát lesz
tea és forralt bór, és vásárolunk szaloncukrot amit a helyszínen a résztvevık között osztunk
szét. A CKÖ.-nak lenne a feladata a helyszínen a szervírozás. Mivel a SzKÖ részérıl senki
nem tette tiszteletét így az ı segítségükre nem tudunk számolni
Matics János polgármester: elmondta még, hogy elızetesen tárgyalásokat kezd Héhalom
polgármesterével a körjegyzıség alakítása és az intézményi társulások ügyében. A
megbeszélésre december elején fog sor kerülni.
Mivel más kérdés nem lévén a polgármester az ülést bezárja és ezt követıen zárt ülést rendel
el.
kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Karaba Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:

6

ELİTERJESZTÉS
Bér Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2010. november 30-án tartandó ülésére
1. napirendhez
Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Tisztelt Képviselı-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a szerint a jegyzı által
elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november
30-ig, a helyi önkormányzati választások évében legkésıbb december 15-ig benyújtja a
Képviselı-testületnek.
A Költségvetési koncepciót az elıterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza, kérem szíves
jóváhagyását!
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
81/2010.(XI.30.) határozata
/ 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a 2011. évi költségvetési koncepciót az elıterjesztés alapján elfogadja.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés elkészítésérıl
a törvényben elıírt határidın belül gondoskodjon.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Bér, 2010. november 30.

Matics János s.k.
polgármester

Bér Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési koncepciója
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a szerint a jegyzı által
elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november
30-ig, a helyi önkormányzati választások évében legkésıbb december 15-ig benyújtja a
Képviselı-testületnek.
Az önkormányzati költségvetési koncepció alapja a mindenkori költségvetési törvény,
azonban, miután a 2011. évi költségvetési törvény még csak elıterjesztésben ismert, annak
adataira csak feltételesen tudunk támaszkodni a koncepció elkészítésekor, így a koncepció
fıbb tételeit leginkább az Önkormányzat idei évi költségvetése alapozza meg.
A költségvetési törvény indokolása viszont különösen alkalmas arra, hogy a 2011. évi állami
költségvetési irányelveket megismerjük. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat általános
indoklásában – többek között – a következı gazdaságpolitikai célok jelennek meg:
- A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása
és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett

7

-

-

A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a
magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése,
az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos
közteherviselés és az esélyteremtı, szolidáris szociálpolitika.
A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás, a közpénzekkel történı felelı gazdálkodás
feltétlenül indokolttá teszi, hogy a közfeladat ellátása során az állam minden szerve
törekedjen az indokolatlan kiszervezések mellızésére.

E néhány szempont kiragadása is arra mutat, hogy a 2011. évi költségvetés kidolgozásánál fı
szempont a költségtakarékos gazdálkodás kialakítása és a bevételek reális megtervezése.
A várható bevételeket tekintve elmondhatjuk, hogy a költségvetési törvényjavaslat alapján a
jövı évi normatív hozzájárulások nagyjából az idei évihez hasonló mértékőek lesznek.
Kivétel az SZJA visszaosztásában várható, ahol mintegy 10 %-os csökkenés fog jelentkezni,
valamint a pénzbeli szociális juttatásoknál is várható egy 10 %-os csökkenés (a közcélú
foglalkoztatás megszüntetése az Önkormányzatoknál, egyéb központi támogatások 90 %-ról
75 %-ra való csökkentése). Egyedül a sport és közmővelıdés fejezetben van emelkedés 2.600
eft.-ról 3.600 eft.-ra melyet ezen feladatokra kívánunk felhasználni.
Mindezek alapján az önkormányzati várható bevételei az 1sz.melléklet és kiadásai a
2sz.melléklet tendenciáját figyelembe véve, a tételeket a korábbi évre alapozva – a 2011.
évben hozzávetılegesen aszerint alakulnak.
Mindezeket számba véve a 2011. évi költségvetés elkészítésénél az alábbi szempontokat
látjuk feltétlenül szem elıtt tartandónak:
1./ A 2011. évi bevételek tervezési szempontjai:
• bevételek teljes körő felmérése
• pályázati lehetıségek és egyéb források teljes körő kihasználása
• helyi adóbevételek maximális realizálása
• bevételek elıírásánál minimálisan az önköltség megtérítése
• kintlévıségek behajtása
• egyéb források és lehetıségek felkutatása a bevételek növelése érdekében
2./ A 2011. évi mőködési kiadások elsıdleges tervezési szempontjai:
• intézmények mőködtetésének biztosítása
• költségtakarékos gazdálkodás
• jogszabályban rögzített kötelezı feladatok ellátása
3./ A 2011. évre tervezendı fıbb beruházások:
• Játszótér megépítése ( önrész: 2.500 eft.)
• Spórt pálya és öltözı megépítése 1.000. eft
Amennyiben még az idei évben elfogadásra és kihirdetésre kerül a 2011. évi költségvetés,
akkor a költségvetési rendelettervezetet 2011. február 15-ig kell benyújtani a Képviselıtestület elé, egyébként a törvény kihirdetését követı 45. napig.
Bér, 2010. november 30.
Matics János s.k.
polgármester
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1. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Megnevezés
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális
feladatai
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
A társ.-gazd. és infrastr. szempontból elm., illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdı települési önkormányzatok feladatai
Pénzbeli szociális juttatások becsült érték
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten
Norm. Áll. Tám. Feladatmutatóhoz kötötten
SZJA átengedett
SZJa jöv.kül mérséklése becsült érték
Gépjármő adó bevétel:
Átangedett adók összesen:_
Iparőzésiadó bevétel
Helyi adók összesen
Bérpolitikai intézkedés
Kisebbségi önkormányzatok
Óvodáztatási támogatás
Mozgás korl. Közl.tám.:
Központosított elıirányzatok összesen
Sztv38/B Rendszeres szoc.segély
Sztv32/B Idıskorúak járadéka
Sztv41(1) Ápolási díjak és ny.járuláka
Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás
Közcélú foglalk 95%-ban
Egyes jöv.pótló ell. és az önkorm. által szerv. közfoglalkoztatás
Saját bevételek étkeztetés:
Egyéb bevételek ( bérleti díjak )
Saját bevételek összesen
Fejlesztési célú pe. Átvétel
Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú
Átvett pe.vállasztások
Mőködésicélú pe.átvétel (könyvtár, szoc.étkezık)
Átvett pe.összesen
Ktv. bevételek összesen
Forráskiegészítı hitel
Fejlesztési hitel
Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek
Hitelek összesen
Összes bevétel:
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2 011
3 600
8
1 688
5 582
1 997
5 296
7 579
1 735
12 967
800
15 502
360
360
405
1 200
20
120
1 745
3 080
225
1 350
150
32 760
37 565
3 800
150
3 950
300
35
1 850
2 185
74 182
16 653
3 500
20 153
94 335

2. számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként.
Szak
feladat
381103
522110
562912
562913
562917
813000
841116
841126
841127
841127
841402
841403
851011
852011
862101
862102
882111
882112
882113
882115
882118
882119
882122
882123
882125
882129
882203
889921
889922
889928
890441
890442
910123
910501
931301
960900

Szakfeladat
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Zöldterület-kezelés
Országos, települési és területi kisebbs. önkorm. választ. kapcs.tev.
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szlovák
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Óvodai nevelés, ellátás
Ált. iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Közfoglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési tevékenységek
Szabadidısport tevékenység
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó
Beruházás

2011. évi
koncepció
400
500
1 160
670
540
350
35
28 708
600
600
1 892
1 650
900
700
650
600
3 850
300
200
1 800
250
50
100
100
120
800
300
1 950
260
2 200
35 000
1 800
700
200
500
400
3 500

Összesen:

94 335

Forráshiány

16 653
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