Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petıfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
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13. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2011. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye: Tanácsterem
Bér: Petıfi út 32
Készült: Bér: 2011. május.13.án 17-óra.
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Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Karaba Pál,
Gyebnár László képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 4 tagja jelen van, így az ülés határozat-képes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Karaba Pál és Osztroluczki Pál képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
NAPIREND:
1./ Bér Község Önkormányzat 2010.évi Zárszámadási Rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Döntés hozatal a Szirák és Térsége Szennyvíz Beruházási Társulásból való
kilépésrıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Döntés a Házi segítésnyújtás és Szociális étkeztetés ellátásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Döntéshozatal a KEOP 2011-4.4.0 pályázat beadásáról és az önrész biztosításáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Döntéshozatal az ÉMOP-3.1.2/E „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken” pályázat beadásáról és az önrész biztosításáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testületek egyhangú 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
a napirendi pontokat elfogadta:
1./ Bér Község Önkormányzat 2010.évi Zárszámadási Rendelet elfogadása
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim mindenki a meghívóval egy idıben
kézhez kapta a 2010. évi beszámoló anyagát. Akinek bármi kérdése észrevétele van kérem
tegye meg.
A képviselık részletesen megtárgyalta az anyagot majd azt elfogadásra alkalmasnak találták.
Ezután Matics János polgármester szavazást rendelt el.
A Képviselı-testületek egyhangú 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
4./2011. (V.13.) Önk. számú
zárszámadási rendelete
/ az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról /
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete )
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2./ Döntés hozatal a Szirák és Térsége Szennyvíz Beruházási Társulásból való
kilépésrıl.
Matics János polgármester: mint azt az elızıekben is több alkalommal tárgyalt üléseinken
eldöntöttük, hogy az RMT ben elkészült feltételekkel Bér település a továbbiakban ezekkel a
feltételekkel nem tud részt venni a pályázatban errıl már született döntés.
Most arról kell határozatot hoznunk, hogy a Társulásból mint tagok is kilépünk.
Természetesen több ízben is kértem a társulás pénzügyi és vagyoni elszámolását és annak Bér
tekintetében való kimutatását erre ez idáig sem került sor.
Mint már ezt Szirák tekintetében többször is tapasztalhattuk erre soha nem lehetett pontot
tenni.
Részemrıl a Társulás pénzügyvitele és a közpénzek kezelése aggályos így mivel errıl nem
tudok soha egyértelmő tájékoztatást kapni ezáltal nem tudok nyilatkozni erre vonatkozóan
Bér pénzügyi helyzetével kapcsolatosan.
Ezért kérem a határozatot változatlan fórmában elfogadni.
A Képviselı-testületek egyhangú 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
42/2011.(V.13.) kt. határozata
/ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és
Üzemeltetési Önkormányzati Társulásból
való kilépés ( továbbiakban Sz.T.Sz.B.Ü.Ö.T,) /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tovább nem kíván részt
venni Sz.T.Sz.B.Ü.Ö.T.-ban mivel Bér Község (ön hibáján kívül) nem felel meg a KEOP
1.2.0 pályázatban kiírt feltételeknek.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Sz.T.Sz.B.Ü.Ö.T. tagságát, hogy a
törvényben elıírt elszámolást a pályázat I. fordulójának tekintetébe készítse el és azt 15
napon belül nyújtsa be Bér Község Önkormányzatához.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társulási tagságát az
elszámolás napjával felmondja és kilép.
4./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
3./ Döntés a Házi segítésnyújtás és Szociális étkeztetés ellátásáról.
Matics János polgármester: mint a 2011.05.01.-i ülésünkön döntöttünk,hogy a házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetést mint alapellátást helyben fogjuk ellátni mivel a Pásztó
Kistérség Többcélú Társulása a feladatot és annak finanszírozását nem megfelelıen látja el és
a 2010. évre sem kaptuk meg még a normatíva különbözetet mely 1.4. millió Ft.
Elkészültek az ellátással kapcsolatos dokumentumok melyeket mindenki megkapott kérem
ezek véleményezését majd elfogadását.
A képviselık az Szakmai Ptogramot megtárgyalták majd azokat elfogadhatónak javasolták
Ezután a polgármester szavazást rendelt el.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
43/2011.(V.13.) kt. határozata
/ A szociális alapellátás dokumentumainak elfogadása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szociális alapellátást
helyben kívánja ellátni.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a házi segítésnyújtás és
szociális étkeztetésre vonatkozóan mint alapszolgáltatás Szakmai Programját és annak
mellékleteit elfogadja
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a polgármester a Szociális
szolgáltatásokra Mőködési Engedély kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtsa be.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
4./ Döntéshozatal a KEOP 2011-4.4.0 pályázat beadásáról és az önrész biztosításáról.
Matics János polgármester tájékoztatja a képviselıket a pályázat készültségi állapotáról és
kéri a képviselı testületet az erre vonatkozó határozat tervezet elfogadására.
Majd szavazást rendelt el.
A Képviselı-testületek egyhangú 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
44/2011.(V.13.) kt. határozata
/ A KEOP 2011-4.4.0 pályázat beadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP 2011-4.4.0 szám alatt meghirdetett Biogáz
erımő megvalósítására.
2./ A tervezett beruházás helyszíne: 3045 Bér Petıfi út 36 Hrsz.:359/2
3./ A Projekt megnevezése: Biogáz-üzem létrehozása Béren
4./ A tervezett beruházás tervezett költsége: 248.012.500,- Ft
5./ A tervezett beruházás a pályázatban elszámolható költsége: 248.012.500,- Ft
6./ Az Önkormányzat a saját erıt hitelfelvételbıl fedezi: 37.201.875,- Ft
7./ A KEOP forrásból igényelt összeg: 210.810.625,- Ft
8./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az Önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésében elkülöníti.
9./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
elkészítetésére a szükséges dokumentumok aláírására és benyújtására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
5./ Döntéshozatal az ÉMOP-3.1.2/E „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken” pályázat beadásáról és az önrész biztosításáról.
Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket a pályázat készültségi állapotáról és
kéri a képviselı testületet az erre vonatkozó határozat tervezet elfogadására.
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Majd szavazást rendelt el.
A Képviselı-testületek egyhangú 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
45/2011.(V.13.) kt. határozata
/ Az ÉMOP-3.1.2/E pályázat beadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az ÉMOP-3.1.2/E „Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta településeken” pályázat beadásáról
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatban szereplı projekt önrészét a
2011. évi költségvetése terhére biztosítja
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Kmft.

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

------------------------------Hegedős Tiborné
körjegyzı

--------------------------------------------------------Karaba Pál és Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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Melléklet:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
4./2011. (V.13.) Önk. számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
.Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Bér Község Önkormányzatára,
2. §.
A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II.03.) számú
rendelete 1.számú mellékletében határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetésének teljesítése
I. A teljesített költségvetési bevételek
3. §.
(1) Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
4. §.
(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a7. számú melléklet szerint
hagyja jóvá:
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített
- továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti - mőködési kiadásait kiemelt
elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §.
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti,
és módosított elıirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet
tartalmazza.
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6. §.
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 5. számú
melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. §.
A teljesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerően a 6.és 7 számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret
8. §.
(1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét
11 fıben hagyja jóvá.

V. Egyéb rendelkezések
9. §.
Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
10. §.
Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat állam által kapcsolatos bevételeit a
9.és 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§.
Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 11.sz. melléklet tartalmazza

Záró rendelkezések
12. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Kelt: Bér:2011. április 25
Ph.
.................................................
polgármester

...............................................
körjegyzı

A rendelet kihirdetve:
Bér:, 2011. május. 13.
...............................................
körjegyzı
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1. számú melléklete
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
elıirányzatai bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szerve 2010. évi elıirányzott – alcímenkénti – mőködési kiadásai, valamint
létszáma
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szerve - alcímenkénti - 2010. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §-ához, az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó mőködési célú bevételei és kiadásai éves
bontásban
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, mőködési célú bevételek és kiadásokat hagyja jóvá
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, felhalmozási célú bevételek és kiadásokat hagyja jóvá
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, helyi adó bevételeit, annak felhasználását hagyja jóvá.
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat 2010. évi költségvetésben
tervezett, képviselı-testülete az önkormányzat állam által átengedett helyi adóval kapcsolatos
bevételeit hagyja jóvá.
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, képviselı-testülete az önkormányzat állam által kapcsolatos
bevételeit hagyja jóvá.
11.sz. melléklet a költségvetési rendelet 11. §. az önkormányzat 2010. évi költségvetésben
tervezett, pénzforgalmának egyeztetését hagyja jóvá
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2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatai és teljesített bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
Illetékek
Helyi adók
Átengedett központi adók
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás intézmény.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív hozzájárulások
Központosított elıirányzatok
Önhiki
Mőködésképt. vált helyi önkorm. kiegészítı
támogatása
Normatív kötött felhasználású támogatások
Fejlesztési célú támogatások
Egyéb központi támogatás
Kiegészítések és visszatérülések
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Eredeti
elıir.
17226
990
16236

2010. évi
Összesen
Módos.
elıir.
17150
990
16160

Teljes.
21374
3289
17790

300
15936

300
15860

60419

53451

584
17206
295
53451

60419
12098

53451
12098
625

53451
12098
625

1500

1500

48321

39228

39228

13642
10267

13642
10267

8383
8383

3375

3375

13895
10298
3597

13895
10298
3597

15569
12209
3360

98138

-15443
83334

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mőködési célú pénzeszköz átvétel
Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VI. Hitelek
Mőködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány
igénybevétele
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek
Összesen:

105182
9

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi elıirányzott és teljesített alcímenkénti - mőködési kiadásai,
valamint létszáma
2010. évi
Összesen

Kiadási elıirányzatok

Eredeti
elıir.

Kiadások összesen
Ebbıl: - személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- társadalom szoc. pol. és egyéb ellátások
- támogatások
- hite törlesztés
- költségvetési létszámkeret
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások
- tartalék
Átfutó függı kiadások

105182
49531
9126
21481
11164
550
5600
53
6230
1500

Módos.
Elıir.

98138
44307
8382
21481
10088
550
5600
53
6230
1500

Teljes.

83462
44911
8064
18858
11494
332
17386
47
2044
-19627

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi elıirányzott és teljesített –
alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai
2010. évi
Összesen

Felújítási és felhalmozási kiadások

Eredeti
elıir.

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
Fejlesztési cékú kamat kiadás
Fejlesztési hitel törlesztése
Összesen:
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1000
4480
750
1600
7830

Módos.
elıir.

1000
3500
980
750
1600
7830

Teljes.

646
438
680
280
1541
3585

5. számú melléklet
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében elıirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Elıirányzatok éves bontásban
S.
sz.
1.

A több éves kihatással járó
feladat megnevezése

2010.
Eredeti Módosít Teljesí 2011. 2012. 2013 2014 Össz.
.
tés
Fejlesztési célú hitel törlesztés
1600
1600
1541 1000 1000 1000 1000 6000

6. számú melléklet
A mőködési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulását külön
bemutató mérleg

Ssz.

2010.
Eredet Módosítot Teljesítés
i
t

Megnevezés

I. Mőködési célú bevételek és kiadások
1. Int. mők. bev., levonva a felhalm. ÁFA
visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat.
javak ÁFA-ja
2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és
átengedett személyi jövedelemadó bevétel
4. Mőködési célú pénzeszközátvétel
5. Mőködési célú kölcsönök visszat., igénybevétele
6. Rövid lejáratú hitel
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
8. Átfutó, függı kiegyenlítı bevételek
9. Mőködési célú bevételek összesen
10. Személyi juttatások
11. Munkaadókat terhelı járulékok
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az
értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befiz. és
kamatfizetés)
13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás
14. Társadalom szoc. pol. és egyéb ellátások
15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
17. Rövid lejáratú hitel kamata
18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
19. Átfutüó függı kiegyenlítı kadások
20. Tartalékok
21. Mőködési célú kiadások összesen
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990

990

3289

16236
60419

16160
53451

17790
53451

10267

10267

8383

10298

10298

12209

98210
49531
9126
20681

91166
44307
8382
20681

-15443
79679
44911
8064
18238

550
11164

550
10088

332
11494

4000
800

4000
800

15845
620
-19627

1500
98352

1500
68253

74100

7. számú melléklet
A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat
Ssz.

2010.
Módosítot
Eredeti
t

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
22. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bevétel
23. Fejlesztési célú támogatások
24. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
25. Felhalmozási ÁFA visszatérülése
26. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak
ÁFÁ-ja
27. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
28. Hosszú lejáratú hitel
29. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
30. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány
igénybevétele
31. Felhalmozási célú bevételek összesen
32. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
33. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
34. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa
befizetés
35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
36. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és
törlesztése
37. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
38. Hosszú lejáratú hitel kamata
39. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
40. Tartalékok
41. Felhalmozási célú kiadások összesen
42. Önkormányzat bevételei összesen
43. Önkormányzat kiadásai összesen
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Teljesítés

858
3375

858
3375

858

3597

3597

3360

7830
4800
1000

7830
3500
1500

4218
438
646

980

680

1600
750

1600
750

1541
280

7830
105182
105182

7830
98138
98138

3585
83334
83462

8. számú melléklet
a zárszámadási rendelet 11. § hoz,
a helyi adó bevételekrıl és felhasználásáról
I. Az adóbevételek
Adóbevétel megnevezése

Eredeti
elıirány
zat

Mód.
elıirány
zat

Éves
teljesíté
s

300

300

584

194,67

284

584

300

300

584

194,67

284

584

Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett
iparőzési tevékenység után
Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett
iparőzési tevékenység után (napi átalány)
Helyi adók összesen

Telj.
%-a

2010.
évi
tény

Eltérés

II. Az adóbevételek felhasználása
Az adóbevétel felhasználásának
Jogcíme, területe
Mőködési célra

Indoka
Forráshiány miatt

Felhasznált adóbevétel összesen:

Összege
(e Ft)
584
584
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9. számú melléklet
állam által átengedett helyi adó bevételeirıl
I. Egyes sajátos bevételek
Adóbevétel megnevezése
Gépjármőadó
Termıföld bérbeadásából
jövedelemadó
Talajterhelési díj
Helyi adók összesen

Eredeti
elıirányz
at

Mód.
elıirányzat

Éves
teljesítés

Telj.
%-a

Eltérés

2010.
évi
tény

800

800

2146

268,25

1346

2146

800

800

2146

268,25

1346

2146

származó

10. számú melléklet
Az önkormányzat állami bevételeit hagyja jóvá
Bér Helyi önkormányzatok sajátos
bevételeinek részletezése
Személyi jövedelemadó helyben
maradó része és a megyei
önkormányzatok részesedése
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött
- feladatmutatóhoz kötött
Normatív hozzájárulások
Központosított elıirányzatok
Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési
önkormányzatok támogatása
Mőködésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatása
A helyi önkormányzatok
mőködıképességének megırzését
szolgáló kiegészítı támogatások
Kiegészítı támogatás egyes
közoktatási feladatokhoz
Egyes szociális feladatok támogatása
Normatív kötött felhasználású
támogatások
Címzett támogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Önkormányzat költségvetési
támogatása

Módosított elıirányzat
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Teljesítés

2 092 880

2 092 880

12 967 142
4 352 112

12 967 142
4 352 112

7 746 010
12 098 122
624 890
0

7 746 010
12 098 122
624 890
0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

0

39 228 166
39 228 166

39 228 166
39 228 166

0
0

0
0

0
53 451 178

0
53 451 178

11. számú melléklet
Pénzforgalmi adatok

Pénzkészlet (pénztárban) 2010. 01. 01.-én
Bevételek:
Kiadások
Pénzkészlet (pénztárban) 2010. 12. 31.-én

160,83.334,83.462,32,-

eFt
eFt
eFt
eFt

Fennálló rövid lejáratú hitel összege 2009. 12. 31.-én

6.221,- eFt

Fennálló rövid lejáratú hitel összege 2010. 12. 31.-én

7.396,- eFt

Bér: 2011. április 25.
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