
Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Pető fi út 32

Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

JEGYZ Ő KÖNYV

Bér Község Önkormányzat

2016. március 1.-én
Tartott nyílt ülésérő l

Az üléshelve: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme

Készült: Bér: 2016.március 1,-én 10 óra.
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JEGYZOKONYV

Jelen vannak:Maczó László polgármester
Matics János alpolgármester
Maczóné Zsarnóczai Tünde
Kmety Mihály képviselő
Osztoluczki Pál képvisel ő

Meghívottak: Várnai Ildikó jegyző , Gyurika Valéria pénzügyi el őadó.

Maczó László: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, Gyurika Valéria pénzügyi el őadót, és a
jegyzőasszonyt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Osztroluczki Pál képvisel őt.
Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom Várnai Ildikó jegyz őt.
Megállaphom, bogy a Képvisel ő-testület 5 tagjából 5 jelen van, így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildiköt jegyz őkönyvvezetőnek,
Osztroluczki Pál képviselőt a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Ezután a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.

1./Bér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő : Maczó László polgármester
2./ A Vanyarci Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés tervezetének
megtárgyalása.
Előterjesztő : Várnai Ildikó jegyző
3./ Falugondnoki pályázatok bontása, és elbírálása.
Előterjesztő : Maczó László polgármester
4./ Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékére állítandó emlékm ű tervezetének
megtárgyalása, döntés pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Maczó László polgármester
5./ Egyebek.

1./ Bér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.

Maczó László:
Elkészült a 2016. évi költségvetés rendelettervezet. Mindannyian megkapták, és
áttanulmányozták. Kérem hozzászólásaikat.

Matics János:
2015.-ben nem volt féléves beszámoló a testület előtt, ezért nem tudom mihez viszonyítani a
2016. évet. Ez nem megfelel ő előterjesztés.

Gyurika Valéria:
A bevételeket a kincstár által rendelkezésre bocsátott adok alapján terveztük, a saját bevételeket
pedig a tavalyi évhez viszonyítva nem változtattuk meg. A személyi kiadásokat már ágy
terveztük, hogy azok tartalmazzák a soros el őrelépésekbő l adódó emeléseket.

Matics Janos:
A saját bevételek között, a helyi adóbevételek mértéke olyan magasan van tervezve, amilyen
még egy évben sem volt. Nem értem most mit ő l jönne be ennyi adó.
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Gyurika Valéria:
Onnan ahonnan a 2015. évben, hiszen a tavalyi bevételek alapján terveztünk. Illetve az idei évi
SUN fesztivál idegenforgalmi adóbefizetésének mértékét számoltuk rá, igen alacsony részvétel
mellett. 3000 fővel, és átlagosan 5 vendégéjszakával számoltunk, de vélhet ően ennél sokkal
többen lesznek.

Matics Janos:
A céltartalékban 5. 000 000 Ft került beállításra, ennek a felhasználására nincs döntés. Kérem,
hogy a következő ülésre legyen kirészletezve, hogy ezt mire akarják fordítani, mert ezt nem a
polgármester ötletei alapján kell felhasználni. Ahogy elnézem a falut, 2015.-ben rengeteg olyan
beruházás készült, amire a polgármesternek nem volt felhatalmazása.

Osztroluczki Pál:
Nekem a rendelettervezet megfelel, nincs kiegészítésem és hozzászólásom.

Kmety Mihály:
A rendelettervezet szerintem is jó, a céltartalék felhasználását a következő ülésre Id kell
részletezni.

Maczó László:
Az alpolgármester Úr által a faluban látott beruházások, a START munkaprogramunk
keretében készültek.

Matics Janos:
Ha minden beruházás a START munkaprogramban készült, akkor most kellene, hogy legyen a
2015.évrő l 8. 000 000 Ft megtakarításunk.

Maczó László:
Lehet, hogy az előző ciklusban alpolgármester úrnak, mint volt polgármesternek, 5. 000 000 Ft
maradt a START munkákra kapott összegbő l, de ebbő l 2 000 000 Ft-ot vissza kellett fizetnünk,
mert nem tudott vele elszámolni. Es 3. 200 000 Ft-ot még 2014, év végén el kellett költenünk,
mert ha nem használtuk volna fel, akkor még ennek visszafizetésére is köteleztek volna.

Gyurika Valéria:
Módosíthatom még egyszer a költségvetés tervezetet, de a 2016-os 5. 000 000 Ft céltartalékból
az alpolgármester úr szabadság megváltását kell kifizetni, ami marad az pedig az esetleges
pályázati lehetőségek önrészét képezi majd, ha egyáltalán elegendő lesz bármire.
Természetesen a következő ülésre kirészletezem a céltartalék tervezet felhasználását.

Matics Janos:
Semmiféle koncepciónk nincs, én azt szeretném, hogy konkrét terveink legyenek arra, hogy ha
megnyílik egy pályázat, akkor pontosan mit akarunk csinálni.

Maczó László:
Szerintem ebbe ne menjünk bele, mert amit polgármestersége alatt beadott az alpolgármester
úr, abból az 5 dologból 4-et kihúztak, mert nem találták támogathatónak.

Matics János:
Hamarosan megnyílik az energetikai pályázat, és nincs semmi elképzelésünk arról, hogy mit
akarunk.
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Maczó László:
Lehet, hogy Önnek nincs, de mi már ezt ezerszer körbejártuk. A hivatal épületére nem
pályázhatunk, mert egyszer űen nem tudunk felmutatni olyan közüzemi számlát, amib ő l
lényeges költséget lehetne megtakarítani az energetikai fejlesztést követően. Az iskola
működtetése már a KLIK-é, így ez az épület sem jön szóba. Arra lehet pályázni, amire
kimutatható megtakarítást tudunk prezentálni, ez pedig az Ifjúsági Ház. Véleményem szerint,
erre is lenne a legnagyobb szükség, hiszen a fűtése nem megoldott, szigetelni kellene, és
nyílászárókat cserélni. Az Ifjúsági Házra pályázunk még napkollektorokra is, hogy csökkenjen
a villamos energiafogyasztás. Arra kérem alpolgármester urat, hogy ha nem tud el őre vivőt
mondani, akkor inkább ne szólaljon meg.
Amennyiben a költségvetés tervezettel egyetértenek azzal, hogy a következő ülésre a
céltartalék részletezését is behozzuk, úgy kérem, kézfeltartatással jelezzék.

Bér Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotta az 1/2016 (111.1.) számú rendeletét Bér Község Önkormányzatának 2016. évi

költségvetésérő l.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

2./ A Vanyarci Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés tervezetének
megtárgyalása.

Maczó László:
A tervezetet megkapták, kérem hozzászólásaikat.

Matics János:
Szeretném tudni, mennyit kapnak vissza belő le az önkormányzatok.

Várnai Ildikó:
Annyit, amennyit tavaly. A megállapodás alapján Bér 480 000, Szirák 960 000, Vanyarc
1. 200 000 Ft-ot. A költségvetés tervezetben ez rezsiköltségként szerepel.

Matics János:
Akkorjó. Több kérdésem nincs, támogatom az elfogadását.

A képviselő testület 5 igen szavazattal a következ ő határozatot hozta.

13/2016.' 111.01.) számú képvisel ő-testületi határozata:
Nanyarci Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása./

Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy a
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az el őterjesztésnek
megfelelő formában, változatlan tartalommal elfogadja.

Határidő : azonnal
Felelős: polgármester

(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
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3./ Falugondnoki pályázatok bontása, és elbírálása.

Maczó László:
A pályázati kiírás alapján a benyújtási határidő ig 2 pályázat érkezett, amelyeket felbontok, azok
tartalmát ismertetem, s amennyiben a pályázatok tartalma megfelel a pályázati kiírásban
foglaltaknak, úgy véleményem szerint még ezen az ülésen ki tudjuk nevezni az új
falugondnokot.
Az első pályázó Osztroluczki Gergő, Bér Petőfi út 50. szám alatti Lakos. Érettségi
bizonyítványát csatolta, és „Vendéglős „szakképesítéssel rendelkezik. Nyilatkozott arról, hogy
kinevezése esetén vállalja a feladat ellátásához szükséges szakképesítés megszerzését.
B kategóriásjogosítványát 2011. szeptember 19.-én szerezte meg.

A második pályázó Maczóné Zsamóczai Tünde, Bér Pet őfi út 35. szám alatti lakos. Érettségi
bizonyítványát csatolta, és mérlegképes könyvelő i végzettséggel is rendelkezik. Nyilatkozott
arról, hogy kinevezése esetén vállalja a feladat ellátásához szükséges szakképesítés
megszerzését. B kategóriás jogosítványát 1985. május 20.-án szerezte meg.

Matics János:
Hajót számolom, akkor Osztroluczki Gerg őnek nincs meg az 5 éves gépjárművezető i
gyakorlata. Mivel a pályázati kiírásban ez feltétel, így szerintem eleve kizárható. Kinevezésérő l
nem kell szavaznunk.

Maczó László:
A másik pályázó, viszont valamennyi feltételnek megfelel, de mivel a feleségemr ő l van szó, így
szeretném bejelenteni a szavazást megel őzően, személyes érintettségemet.

Maczóné Zsarnóczai Tiinde:
Én sem kívánok részt venni a szavazásban, személyes érintettséget jelentek be.

Várnai Ildikó:
Kérem a képviselő testület döntését arra vonatkozóan, hogy kívánja-e kizárni a szavazásból, a
személyes érintettséget bejelentő képviselőket.

A képviselő testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta.

14/2016.(1I1.01.) számú képvisel ő-testületi határozata:
/döntés szavazásból történő kizárásról./

Bér Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
nem kívánja kizárni a szavazásból a személyes érintettséget bejelent ő Maczó László
polgármestert, és Maczóné Zsarnóczai Tünde képvisel ő t.

Határidő : azonnal
Felelős: polgármester

Maczó László:
Köszönöm, és akkor kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Maczóné
Zsarnóczai Tündét 2016. március 1.461 kinevezzük falugondnokká.

5



A képviselő testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta.

15/2016.(111.01.)számú képvisel ő-testületi határozata:
/döntés falugondnoki kinevezésről./

Bér Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
Maczóné Zsarnóczai Tündét 2016. március 1.-tő l falugondnokká nevezi ki.

Határidő : március 1.
Felelős: polgármester

4./ Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékére állítandó emlékm ű tervezetének
megtárgyalása, döntés pályázat benyújtásáróL

Maczó László:
Az 1956-os emlékbizottság megbízásából a Közép — és Kelet- európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírt egy pályázatot, úgy nevezett Büszkeségpontok
felállítására az 1956-os forradalom 60.évfordulója alkalmából. Szeretném, ha a testület
hozzájárulna ahhoz, hogy pályázzunk. 5 000 000 Ft az elnyerhető támogatási összeg, és az
általunk benyújtandó tervek alapján, ez teljes mértékben fedezné a kivitelezést, tehát önrészre
nincs szükség.

Matics János:
Szerintem nem lesz elég az 5. 000 000 Ft, mert az emlékmű környezetét is meg kell tervezni és
kivitelezni. Ennek ellenére támogatom a pályázat benyújtását, és javaslom, hogy amennyiben
az elnyert pályázati összeget még is ki kell egészíteni, akkor ezt maximáljuk 500. 000 Ft: ba.

Kmety Mihály:
Egyetértek Matics Jánossal. Akkor fogjunk neki a kivitelezésnek, amennyiben az elnyert
pályázati összeg plusz annak 10%-a önerőként elegendő a teljes megvalósításhoz.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:

16/20164111.01.)számú képvisel ő-testületi határozata:
/Pályázat benyújtásáról szóló döntés./

1./ Bér Községi Önkormányzat képvisel ő testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
pályázatot kíván benyújtani Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép-és Kelet
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02
jelü „Büszkeségpontok” pályázatra, „Büszkeségpont' létrehozására.
2./ Bér Községi Önkormányzat képviselő testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy az
1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéz ő emlékművet az önkormányzati tulajdonú
359/2 hrsz.-ú közterületi park területén kívánja megvalósítani.

Határidő : a pályázat a megnyitásának napja.
Felelős: polgármester
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Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

Maczó László
polgármester

L3"
Osztroluczki Pál

Jegyzőkönyv-hitelesítő

	 '
Vámai Ildikó

jegyző

Kmf.
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Bér Község Polgármestere

3045 Bér: Pető fi út 32
Tel, Fax: 32 486-027

Email: polgarmester@ber.hu

MEGHÍVÓ

Bér Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete
2016 március 1.én (kedd) 10 órai kezdettel

Testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme 3045 Bér Pet őfi út 32

NAPIREND:

1./Bér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésvetés tervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő : Maczó László polgármester
2./ A Vanyarci Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés tervezetének
megtárgyalása
Előterjesztő: Maczó László polgármester
3./ Falugondnoki pályázatok bontása, és elbírálása.
Előterjesztő : Maczó László polgármester
4./ Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékére állítandó emlékmű tervezetének
megtárgyalása, döntés pályázat benyújtásáról.
4./ Egyebek.

Bér: 2016. február 23.

Maczó László
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Bér Község Önkormányzata Képviselőtestülete

2016. március 01. 10.00 órakor megtartott nyílt

ülésérő l

Maczó László

Matics János József

Maczóné Zsarnócai Tünde

Kmety Mihály

Osztroluczki Pál

Meghívottak:

Várnai Ildikó Jegyző

Gyurika Valéria

............................ .......................................
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Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

megnevezés Ft
K/ADASOK
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 27 660250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7459500
Készletbeszerzések 950000
Szolgáltatások 3 526000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 448650
Dologi kiadások összesen: 6 924650
Pénzmaradvány igénybevétele 625676

Kiadások mindösszesen 42 670076

BEVETELEK
Rövid.lej.betét ut kapott m űk kamat AHK
költségvetési támogatás 42 044400
Költségvetési bevételek összesen 42 044 400

Pénzmaradvány 625 676
BEVETELEK ÖSSZESEN 42 670 076

Hivatal engedélyezett létszáma: 2016.01.01
köztisztviselő 12 fő
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Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

1./2016.(II1.01.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

Bér Község önkormányzat Képvisel ő-testülete (továbbiakban: Képvisel ő-[estület) az Alaptörvény
32. cikk (I) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv . (továbbiakban: Mt.) 23. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésérő l, valamint annak

végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér: 2016. március. 01.

Várnai Ildikó
jegyző



A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szerveire.

2.§.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként m űködő működési jelleg ű feladatok

ellátása.
b.) Önállóan működő költségvetési szerve:
Béri Angyalkert Ovoda (TEAOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2016 évi bevételei és kiadásai

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
Bevétel: 89 398 139,- Ft
Kiadás: 89 398 139,- Ft

- ban. állapítja meg

4. §.

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az I. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését a
2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási el ő irányzatait
költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Aht.- nak megfelel ően
a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Ezen belül:
Személyi juttatás:
Munkaadókat terhel ő járulék és szoc. hj. adó:
Dologi kiadások:
M űködési célú pe. átadások:
Önkormányzat által foly. ellátások:
Általános tartalék:

41
7

32

2
5

742
267
579
300
000
000

884,- Ft
866,- Ft
389,- Ft
000,- Ft
000,- Ft
000,- Ft

Működési kiadások összesen: 88 890 139,- Ft
(5) A Béri Angyalkert Ovoda 2016. évi kiemelt költségvetési el ő irányzatait a 2/a. számú
melléklet tartalmazza.

5. §.

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:
állapítja meg.

Ebbő l:

508 000,- Ft

Beruházás: (Start utánfutó) 508 000,- Ft

Felhalmozási kiadás összesen: 508 000m- Ft



6 6.

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
5 000 000,- Ft

állapítja meg ,az előző polgármester szabadág megváltásának, az év közben el őre nem tervezhető
kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált , illetve kés őbb kiírt
pályázatok saját forrásrészét biztoshja.

7.6.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016. évi
létszámkeretét 45 főben állapítja meg , melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.
A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 39 fő.

8. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, el ő irányzatokat nem állapít meg,
ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2016 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.6.

(I) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves m űködéséhez az alábbi összegű
támogatást állapít meg:

- Béri Polgárőrség:

	

300 000,- Ft

10. §.

(1) A Képviselő-testület a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C törvényben foglaltak szerint a köztisztvisel ők illetményalapját 2016. évben is 38.650;
Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési törvény 7. számú
melléklete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §,

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási el ő irányzatai év közben
megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgy ű lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótel ő irányzatot biztosít, err ő l a
polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkés őbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési rendeletét.

12 §.



(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási elő irányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1000
eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az
átruházott hatáskörben hozott döntésekrő l a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos
megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvev ők kiválasztását, pályázati
többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása
szükség esetén m űködési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult az átmeneti likviditási
hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A
hitel lejáratának id őpontja folyó év december 31.
(4) A hitelm űveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képvisel ő-testület hatáskörébe
tartozik.
(5) Az önállóan m űködő költségvetési szervek vezet ője a kormányzati funkciókon belül és
kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény m űködőképességét - el ő irányzat
átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor
költségvetési évet meghaladó id őtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás
betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(6) Az elő irányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § .

Az Önkormányzat 2016. évi el ő irányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.

14.§.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket
kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Zéró rendelkezések

15. §.
(I) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2016. január I. napjától kell alkalmazni.

Bér, 2016	

Maczó László

	

Várnai Ildikó
polgármester

	

jegyző
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BÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÜKÖDÉSÉNEK ALTALANOS TAMOGATASA

Sorsi

ám

Jogcím

száma Jogcím megnevezése

Mennyisé
gi egység Mutató

Fajlagos
összeg Összeg (Ft)

1 1.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatása hektár 22300 1532010

2 1.1.bb
Közvilágítás fenntartásának

támogatása km 2 528 000

3 1.1.bd
Közutak fenntartásának

támogatása km 1593 540

4 1.1.c
Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása fő 2 700 5000000

5 1.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos

feladatok támogatása

külterületi

lakos 2 550 10200

6 1.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenfor
galmi
adóforint 2 63550

7

V. 1.1.

kiegészíté
s

1.1. jogcímekhez kapcsolódó
kiegészítés forint 2 681 825

8 I.

A helyi önkormányzatok
m űködésének általános
támogatása összesen forint 13 409 125

9 11.1. (1) 1
Övodapedagógusok elismert
létszáma fő 1,4 4 308 000 4 020 800

10 11.1. (2) 1

pedagógus szakképzettséggel
nem rendelkező,

óvodapedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők
száma a Köznev. tv. 2. melléklete
szerint fő 1,0 1 800 000 1 200 000

11 11.1. (1) 2
Övodapedagógusok elismert

létszáma fő 1,3 4 308 000 1866800

121 1.1.(2)2

pedagógus szakképzettséggel
nem rendelkező,
óvodapedagógusok nevel ő
munkáját közvetlenül segítő k

száma a Köznev. tv. 2. melléklete
szerint fő 1,0 1 800 000 600 000

13 11.1. (4) 2

	

l
óvodapedagógusok elismert
étszáma (pótlólagos összeg) fő 1,3 35 000 45 500

14 1 1.2. (8) 1
gyermekek nevelése a napi 8
órát eléri vagy meghaladja fő 8 80 000 426 667



15 11.2. (8) 2

gyermekek nevelése a napi 8

órát eléri vagy meghaladja fő 8 80 000 213 333

16 II.

A települési önkormányzatok
egyes köznevelési feladatainak
támogatása forint 8 373100

17 111.2.

A települési önkormányzatok

szociális feladatainak egyéb

támogatása forint 2 978 287

18 111.3.c(1) szociális étkeztetés fő 13 55 360 719 680

19 111.3.e

falugondnoki vagy

tanyagondnoki szolgáltatás

összesen

m űködési

hó 12 2 500 000 2 500 000

20 111.5.a

A finanszírozás szempontjából

elismer[ dolgozók

bértámogatása fő 0,62 1632000 1011840

21 111.5.b

Gyermekétkeztetés

üzemeltetési támogatása forint 1 800 583

22 111.5.c

A rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei

étkeztetésének támogatása forint 1376 570 784 320

23 III.

A települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti ós
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása forint 9 794 710

24 1V.1.d

Könyvtári, közm űvelődési és

múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok

nyilvános könyvtári és a

közm űvelődési feladatainak

támogatása Ft 1 140 1200000

25 IV.

A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak
támogatása Ft 1 200 000

26 Állami támogatások összesen 32 776 935



Béri Angyalkert Óvoda
2/a. számú melléklet

I. KIADÁSOK

2015. évi
elő irányzat

2015. évi
elő irányzat

Óvoda Konyha

Személyi juttatások 5463400 3136000

Munkaadót terhelő járulékok 1498468 891 000

Dologi kiadások-áfával 1823 000 4 720 289

Kiadások mindösszesen 8 784 868 8 747 289

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys. bevétele 3 319 037,

Egyéb intézményi sajátos bevétel

Áfa

Intézmény) m űködési bev.össz. 0 3 319 037

Kiadás és bevétel különbözete 8 784 868 5 428 252

Bevételek mindösszesen

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:

- Allamí támogatás 8 373 100 3 596 743

- Önkormányzati finanszírozás 411 768 1 831 509

Ósezesen: 8 784 868 5 428 252

Óvoda engedélyezett létszáma: 2014.01.01

ávónő : 1fő
Konyhai alkalmazott 2 fő
dajka: 1 fő
Óvoda össesen 4 fő
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