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Az üléshelve: Bér Község önkormányzat
Tanácskozó terme
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JEGYZ ^ KÖNYV
Jelen vannak:Maczó László polgármester
Matics János alpolgármester
Maezóné Zsamóczai Tünde
Kmety Mihály képvisel ^

Meghívottak: Várnai Ildikó jegyz^ , Gyurika Valéria pénzügyi el ^adó.
Maczó László: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, Gyurika Valéria pénzügyi el ^adót, és a
jegyz^asszonyt.
Jegyz^könyv hitelesít^nek javaslom Kmety Mihály képvisel ^t.
Jegyz^könyv vezet^nek javaslom Várnai Ildikó jegyz ^t.
Megállapítom, hogy a Képvisel ^-testület 5 tagjából 4 jelen van, igy az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom. Osztroluczki Pál képvisel ^, távolmaradásátjelezte, egyéb sürg^s
elfoglaltsága miatt, nem tud jelen lenni.
A Képvisel^-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyz ^könyvvezet^nek,
Kmety Mihály képvisel ^t a jegyz^könyv-hitelesít^jének.

Ezután a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./Bér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének részletes táblázatainak
újratárgyalása.
El^terjeszt^ : Maczó László polgármester
2./ Az Eszak Magyarországi Szociális Centrummal, a házi segítségnyújtási feladatok
ellátására kötend ^ szerz^déstervezet megtárgyalása.
El^terjeszt^: Várnai Ildikó jegyz^
3./ Energetikai pályázat benyújtásáról szóló döntés.
El^terjeszt^ : Maczó László polgármester
4./ Lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére, támogatási kérelem benyújtásáról
szóló döntés meghozatala.
El^terjeszt^: Maczó László polgármester
5./ Önkormányzatok által alapított nonprofit kft létrehozása, Bér Község alapító tagként
történ^ belépésér^l szóló döntés meghozatala.
El^terjeszt^ : Maczó László polgármester
6./Egyebek.
1./Bér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének részletes táblázatainak
újratárgyalása.
Maczó László:
A 2016. évi költségvetés részletes táblázatai elkészültek. Ebb ^l látszik, hogy a tartalékot a
pályázati önrészekre szeretnénk felhasználni. Többek között az ifjúsági ház, illetve közösségi
ház energetikai korszer ^sítésére kiírt pályázat önrészére. Ezt már régen tervezzük, hiszen a
f^ tés, szigetelés a mai napig nem megoldott. A projekt 90%-os támogatottságú, így sikeres
pályázat esetén el ^ fordulhat az is , hogy akár 5 millió forintot hozzá kell tennünk.
Matics János:
A szennyvízben miért nem lépünk? Most erre is lenne lehet ^ség. Most jelent meg a pályázati
kiírás, ami véleményem szerint Bér településnek megfelelne.
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Maczó László:
Ha annak idején alpolgármester úr nem lépett volna ki a Sziráki csatornatársulásból, akkor most
nem is kellene err^l beszélni, mert régen csatornázott lenne a település. Amir ^l most beszél, azt
láttuk, és készülünk a pályázat benyújtására. Azt is láthatta, ha olvasta a kiírást, hogy ennek is
lesz legalább 15-20 millió forint önereje. Természetesen beadjuk az igényünket, már dolgoznak
rajta a pályázatírók. Itt a lakossági hozzájárulásokkal is számolnunk kell majd, de a pontos
számítások, tervek és árak nélkül még nem végezhet ^k el.
Matics János:
Azt, hogy kiléptünk a Sziráki társulásból, most is helyesnek tartom. Akkor, mikor ezt a döntést
meghoztam, még nem látszott, hogy kapunk az öner ^re támogatást. Nem akartam cs^dbe vinni
a falut, éppen elég nagy adóssággal vettem át, és a 8 év alatt nemhogy visszafizettük az
adóságokat, hanem még tartalékot is képeztünk.
Azt is szeretném megtudni, hogy Pet ^fi és a Kossuth út közötti útszakasz mikor lesz
megnyitva.
Maczó László:
Azért lett lezárva, mert próbáljuk megcsinálni, de a munkálatokat be kellett fejezni, mert jött a
tél.
Matics János:
Miért kellet[ felszedni addig, amíg nem volt lehet^ség lerakni az újat? Azt is szeretném tudni,
hogy ezt ajárdát start programban készítik, vagy az önkormányzat saját pénzén?
Maczó László:
Megvannak ajárdalapok, természetesen a Start programban folytatjuk. A pályázatokat
folyamatosan figyeljük, amire lehet, és tudunk, és a kiírási feltételeknek megfelelünk, azt be is
fogjuk nyújtani. A szennyvízkezelésre is, de ez nem kicsi munka, ehhez szakemberek kellenek.
Amennyiben mindenki számára világossá vált, hogy pontosan mit, mire terveztünk, és mire
akarunk felhasználni, úgy javaslom ennek a napirendnek a lezárását, és a részletes táblázatok
határozattal történ^ elfogadását.
A képvisel^ testület 4 igen szavazattal a következ ^ határozatot hozta.
17/2016.' 111.022.) számú képvisel ^-testületi határozata:
/2016. évi költségvetés részletes táblázatainakjóváhagyása./
Bér Község Önkormányzatának Képvisel^-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy a
2016. évi költségvetés részletes táblázataiban foglaltakat megfelel^nek tartja.
Határid^ : azonnal
Felel^s: polgármester
(A költségvetéshez kapcsolódó részletes táblázatok, a jegyz ^könyv mellékletét képezi. )

2./ Az Észak Magyarországi Szociális Centrummal, a házi segítségnyújtási feladatok
ellátására kötend^ szerz^déstervezet megtárgyalása.
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Maczó László:
Végre létrejött a feladatellátás átadásáról szóló megállapodás tervezet. Azért csak most
osztottuk ki, mert néhány órája küldték meg. Mivel a Baptista Szeretetszolgálat mar 2015
szeptemberét^ l nem látja el a feladatot, igy szerintem mihamarabb meg kell kötni az új
feladatátadásról szóló megállapodást. Személyesen is beszéltünk az Eszak Magyarországi
Szociális Centrum vezet ^jével, így a szerz^déstervezetet a megbeszélésünkön elhangzottak
alapján készítették el. A tervezetet ajegyz ^asszony átnézte, elfogadásra javasolja.
A képvisel^ testület 4 igen szavazattal a következ ^ határozatot hozta.
18/2016.(111.022.) számú képvisel^-testületi határozata:
/feladat ellátási szerz^dés jóváhagyása./
1.) Bér Község Önkormányzatának Képvisel ^-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
a házi segítségnyújtási önkormányzati feladat ellátásának elvégzésére megállapodást köt
az Észak Magyarországi Szociális Centrummal.
Bér
Község Önkormányzatának Képvisel ^-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
2.)
a feladatellátásra kötend ^ szerz^dést az el^terjesztésnek megfelel ^ formában változatlan
tartalommal jóváhagyja, és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határid^ : azonnal
Felel^s: polgármester
3./ Energetikai pályázat benyújtásáról szóló döntés.
Maczó László:

Mint arról már a költségvetés kapcsán beszéltünk, pályázatot szeretnénk benyújtani a közösségi
házunk energetikai korszerüsítésére. A pályázat 90%-os támogatottságú, mindenképpen meg
kellene próbálni. Pontos összeget még nem tudok mondani, mert most készülnek a számítások,
de ahhoz, hogy elinduljunk határozatban kell döntenünk a pályázat benyújtásának szándékáról.
A képvisel^ testület 4 igen szavazattal a következ ^ határozatot hozta.
19/2016.(111.22.)számú képvisel^-testületi határozata:

1./ Bér Község Önkormányzata Képvisel ^-testülete, támogatja, a Közösségi ház fejlesztését a
VP-6-7.4.1.1-16-os felhívás 1-es célterület „Az állami és önkormányzati funkciót nem
magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszer ^sítése, illetve a
megújuló energiaforrások használata keretében.
A projekt által érintett terület pontos címe: Bér Pet^fi út 36.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 359/2

2./ Támogatja Bér Község Önkormányzatát, hogy a projekt finanszírozhatósága érdekében,
pályázatot nyújtson be a Vidékfejlesztési Program keretében a VP-6-74.1.1-16 —os felhívás a 1.
célterület keretében „Az állami és önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszer ^sítése, illetve a megújuló energiaforrások
használata,, a 90 %-os intenzitású támogatás elnyerése érdekében.
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3./ Továbbá támogatja Bér Község Önkormányzatát, hogy a projektet konzorciumi kereteken
belül valósítsa meg. A konzorciumi partnereket KONZORCIUMI EGYÜTTM ^KÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS tartalmazza (formailag pályázat kötelez ^ 7. sz. melléklete).

4./ Felhatalmazza továbbá Bér Község Polgármesterét, a pályázattal kapcsolatban felmerül ^
nyilatkozatok, szerz^ dések, dokumentumok aláírására, és a pályázati dokumentáció
benyújtására.
Határid^ : azonnal
Felel^s: polgármester
4./ Lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére, támogatási kérelem benyújtásáról
szóló döntés meghozatala.
Maczó László:

Ehhez a napirendhez nincs hozzáf^znivalóm. Természetesen igénybe szeretnénk venni. Kérem,
hozzák meg döntésüket.
A képvisel^ testület 4 igen szavazattal a következ ^ határozatot hozta.
20/20164 111.22.) számú képvisel ^-testületi határozata:
/támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére/
1./Bér Községi Önkormányzat képvisel ^-testülete döntött abban, hogy 2016. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet
kíván benyújtani.
2./Képvisel^-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határid^ : folyamatos
Felel^s: polgármester
5./ Önkormányzatok által alapított nonprofit kft létrehozása, Bér Község alapító tagként
történ^ belépésér^l szóló döntés meghozatala.

Maczó László:

A Berceli önkormányzat által kezdeményezett Pályázatíró Nonprofit KFT létrehozásáról már
beszéltünk. Akkor nem hoztunk döntést, de a Kft. alapításáról szóló megállapodást hamarosan
alá kell írni, így most meg kell hoznunk a döntést arról, hogy kívánunk-e alapító tagok, lenni.
Nem gondolom, hogy hátrányunk származna abból, ha belépnénk ebbe a társaságba. Tudom,
hogy anyagilag is hozzá kell járulni, de annak érdekében, hogy a pályázatok projekt
menedzselési feladatait zökken^mentesen el tudjuk látni, ezt fontosnak gondolom.
A képvisel^-testület 4 igen szavazattal, a következ ^ határozatot hozta:
21/2016.(111.022.) számú képvisel^-testületi határozata:
/ Nonprofit Kft. létrehozása /
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1.) Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete támogatja egy önkormányzatok által
alapítandó nonprofit korlátolt felel ^sség^ társaság létrehozását, egyben kinyilvánítja
azon szándékát, hogy Bér Község Önkormányzata a társaságba alapító tagként belépjen.
2.) Bér Község Önkormányzat képvisel ^-testülete, felhatalmazza a polgármestert az
el^ készítéshez kapcsolódó további döntések meghozatalára és valamennyi szükséges
nyilatkozatok megtételére, ide értve a társa g gi szerz^dés aláírását is.

Határid^: azonnal
Felel^s: Polgármester
6.) Egyebek
Maczó László:

Mint az önök is tudják, kiosztásra kerültek az új kukák. Ezeket már mérni fogják, tehát a díjat
az elszállított mennyiség után fizetik a lakosok. Azt, hogy ez a fajta számlázás pontosan mikor
kerül bevezetésre, még nem tudjuk, de már elindultunk ebbe az irányba.
Kmety Mihály:
Azért ez némi aggodalomra ad okot, hiszen ki leszünk szolgáltatva, mert nem tudjuk, mit
mérnek. Ez ellen^ rizhetetlen, de reméljük, hogy a gyakorlat beválik.
Maczóné Zsamóczai Tünde:
A patak partját ki kellene végre takarítani. Szervezni kellene egy akciót, és egyszer végre ki
kellene takarítani a sok odahordott szemetet. Valamiféle levelet kellene fogalmazni, amiben
felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy vigyázzanak jobban a környezetükre, és, hogy a
közterületeken történ ^ szemetelés szabálysértés, és mint ilyen, bírságolható.
Maczó László:
A falu szépítésére 6.000 rózsat^ elültetését támogatta a munkaügyi központ. Még 4.000
rózsatövet veszünk hozzá a mez^gazdasági program bevételeib ^l. 1.400 rózsatövet pedig
ajándékba kaptunk a termel ^t^l. Ebb^l az ajándék rózsat^ mennyiségb^l, a település minden
ingatlantulajdonosa kap 6 tövet, melyet a háza el^tti el^kertben kell elültetnie.
Májusban szeretnék egy falugy^ lést tartani a program, illetve a terveink ismertetésér^l.
Több napirendi pont nem (évén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

Kmf.

rl1/

i

Várnai Ildikó
jegyz^

Maczó László
polgármester
L'

.
Kmety Mihály
Jegyz^könyv-hitelesít^
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Bér Község Polgármestere
3045 Bér: Pet^ fi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polgarmester@ber.hu

MEGHÍVÓ
Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete
2016 március 22.én (kedd) 10 órai kezdettel
Testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme 3045 Bér Pet ^fi

út 32

NAPIREND:

1./Bér Község Önkormányzat 2016. évi részletes költségvetésvetésének újratárgyalása.
El^terjeszt^ : Maczó László polgármester
4./ Egyebek.

Bér: 2016. március 16.

Maczó László
polgármester

JELENLÉTI ÍV
Bér Község Önkormányzata Képvisel ^testülete
2016. március 22. 10.00 órakor megtartott nyílt
ülésér^l

....-z

Maczó László

...................................

Matics János József

Maczóné Zsarnócai Tünde

Kmety Mihály

Osztroluczki Pál

...................................................................

Meghívottak:

Várnai Ildikó Jegyz ^

Gyurika Valéria

‘Z il//
/

s. :.::

:

ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött egyrészr ^l:
Bér Községi Önkormányzat
székhelye: 3045 Bér, Pet ^fi út 32.
adószáma: 15452001-1-12
képviseli: Maczó László polgármester, mint érdekelt.
másrészr^l:
Észak Magyarországi Szociális Centrum
székhelye: 3530 Miskolc, Bertalan u. 4.
adószáma: 118649930-1-15
képvisel^je: Nelli Istvánné fenntartó képvisel ^je
mint szociális szolgáltató fenntartó - a továbbiakban: Szolgáltató a z Önkormányzat és a Szolgáltató - a továbbiakban: Szerz ^d^ felek - között az alulírott
helyen és id ^ben, az alábbi feltételekkel
1.) Szerz^d^ felek megállapítják, hogy az 1993. évi III. törvény 120. §-a alapján az
Önkormányzat a szociális szolgáltatást egyházi fenntartóval kötött ellátási szerz^ dés útján
biztosítja. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenntartásában m ^köd^ Eszak Magyarországi
Szociális Centrum szociális szolgáltató személyes gondoskodás nyújtás keretében házi
seeítséenvúitás alapszolgáltatást biztosít az Önkormányzat közigazgatási területén él ^
ellátást igényl ^knek.
2.) Szolgáltató a 1 pontban meghatározott szolgáltatást az Észak Magyarországi Szociális
Centrum- Pásztói telephely m ^ködési engedélye szerinti ellátási területén látja el.
3.) A Szolgáltató, mint nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerz ^désben
meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval,
intézménnyel történ^ betartatására köteles.
4.) Szerz^d^ felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek
viselése a Szolgáltatót terhelik. Jelen ellátási szerz^dés alapján végzett feladat ellátásához
kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenértéket nem határoznak meg Szerz ^d^ felek,
mivel a feladat ellátásához kapcsolódó normatív támogatást a Szolgáltató igényli és annak
felhasználásával ^ számol el.
5.) A Szolgáltató az Szt. és a személyi térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései
alapján meghatározott térítési díjat köteles alkalmazni. A személyi térítési díj
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjainak szabályait a Szolgáltató határozza
meg.
6.) A Szolgáltató kijelenti, hogy az el ^írt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a
statisztikai adatgy^jtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsátja.

7.) Az ellátási szerz^dést Szerz^d^ felek rendes felmondással 6 havi, azaz hat havi
felmondással szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni.
8.) Az ellátási szerz^ dés megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal
írásban közölt ajánlott levélben felmondhatják.
A megállapodás megszegésének min ^ sül különösképpen a 1. pontban meghatározott
ellátás azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 6. pontban rögzített
adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.
Szerz^ désszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására
további 30 napig, kivéve, ha ett^ l felek eltekintenek. Felek szerz^désszegés esetére
kártérítést nem kötnek ki.
9.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, értesítési
kötelezettségeit teljesíti.
10.) A Szolgáltató az Önkormányzat részére évente egyszer, els^ ízben 2016. december hó
31-ig, ezt követ ^en a tárgyévet követ^ március hó 31 napjáig írásbeli, - szükség szerint
szóbeli - tájékoztatást ad.
11.) A felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerz ^dés annak aláírása napjától
határozatlan id ^re jön létre.
12.) A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat el^ ször békés úton, tárgyalással kívánják
rendezni. Az esetleges jogvitákat pedig az illetékességgel rendelkez ^ bíróság el ^tti
eljárásban rendezik.
13.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat Képvisel ^-testülete az ellátási szerz^dés
megkötését, a szerz^dés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
Megállapodó felek kijelentik, hogy ezen ellátási szerz ^dés tartalmát megértették és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyez ^t elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták és
egy-egy megállapodási példányt átvettek.
Kelt:

Önkormányzat képviseletében

Szolgáltató képviseletében

2

nary/1J

Bér
3t14S B^

Bér Község Önkormányzat
Képvisel^-testületének
1./2016.(I11.01.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésér^l

Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete (továbbiakban: Képvisel ^-testület) az Alaptörvény
32. cikk (I) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv . (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésér ^l, valamint annak
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

Várnai Ildikó
jegyz ^

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 ^köd^ m ^ködési jelleg^ feladatok
ellátása.
b.) Önállóan m^köd^ költségvetési szerve:
Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2016 évi bevételei és kiadásai
3.

O.

A Képvisel ^ -testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
Bevétel: 89 398 139,- Ft
Kiadás: 89 398 139,- Ft
- ban. állapítja meg

4. §.
(I) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az I. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi f^ összeg 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 Képvisel ^ -testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási el ^irányzatait
költségvetési szervenként és szakfeladatonként — az Aht.- nak megfelel ^en
a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
Ezen belül:
41 742 884,- Ft
Személyi juttatás:
7 267 866,- Ft
Munkaadókat terhel ^ járulék és szoc. hj. adó:
579 389,- Ft
32
Dologi kiadások:
300 000,- Ft
M^ködési célú pe. átadások:
2 000 000,- Ft
Önkormányzat által foly. ellátások:
5 000 000,- Ft
Általános tartalék:
88 890 139,- Ft
M^ködési kiadások összesen:
^
irányzatait
a 2/a. számú
A
Béri
Angyalkert
Óvoda
2016.
évi
kiemelt
költségvetési
el
(5)
melléklet tartalmazza.
5.

O.

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:
állapítja meg.
Ebb^l:
Beruházás: (Start utánfutó)
Felhalmozási kiadás Összesen:

508 000,- Ft

508 000,- Ft
508

000m- Ft

6 §.
A Képvisel ^ -testület az Önkormányzat általános tartalékát
5 000 000,- Ft
polgármester
szabadág
megváltásának,
az év közben el ^re nem tervezhet^
állapítja meg ,az el ^z^
kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált , illetve kés ^bb kiírt
pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
7. §.
A Képvisel ^ -testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016.
létszámkeretét 45 f^ ben állapítja meg , melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.
A közfoglalkoztatásban résztvev ^ k éves átlag létszáma ezen belül 39 f^.

évi

8. §.
A Képvisel ^ -testület a több éves kihatással járó feladatokat, el ^irányzatokat nem állapít meg,
ilyen jelleg^ önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képvisel^ -testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2016 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §.
(1) A Képvisel ^ -testület a bejegyzett civil szervezetek éves m ^ ködéséhez az alábbi összeg^
támogatást állapít meg:
300 000,- Ft
- Béri Polgár^rség:
10. §.
(I) A Képvisel ^ -testület a Magyarország 2016. évi központi költségvetésér ^l szóló
2015. évi C törvényben foglaltak szerint a köztisztvisel ^k 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. §(I) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási el ^irányzatai év közben
megváltoztathatók.
(2) A Képvisel^ -testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgy ^ lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótel ^ irányzatot biztosit, err^l a
polgármester a Képvisel ^-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képvisel ^-testület - els^ negyedév kivételével - negyedévente, de legkés ^bb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési rendeletét.
12 §.

(1) A Képvisel ^-testület a jóváhagyott kiadási el ^ irányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000
eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ^ l a következ^ testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képvisel ^ -testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos
megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvev ^k 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 ^ ködési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult az átmeneti likviditási
hiány finanszírozására a számlavezet ^ pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A
hitel lejáratának id ^pontja folyó év december 31.
(4) A hitelm ^ veletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képvisel ^-testület hatáskörébe
tartozik.
(5) Az önállóan m ^köd^ költségvetési szervek vezet ^je a kormányzati funkciókon belül és
kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény m ^köd^képességét - el ^irányzat
átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képvisel ^-testületénél. Ugyanakkor
költségvetési évet meghaladó id ^ tartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Az intézmény-vezet ^ felel ^ssége az ésszer^ és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás
betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(6) Az el ^irányzat módosítások a következ^ években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. §.
Az Önkormányzat 2016. évi el ^irányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.
14. §.
A Képvisel ^ -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket
kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
15. §.
(1) 13 rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bér, 2016. március. 01.

Maczó László
polgármester

Várnai Ildikó
jegyz^

BÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI M ^ KÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
3. sz. melléklet
Fajlagos
Mennyisé
Sorsi Jogcím
Összeg (Ft)
összeg
gi
egység Mutató
Jogcím megnevezése
száma
ám
A zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
1 532 010
22 300
hektár
ellátásának támogatása
1 1.1.ba
2 1.1.66
3 1.1.bd
4 1.1.c
5 I.1.d

Közvilágítás fenntartásának
támogatása
Közutak fenntartásának
támogatása
Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

10 11.1.(2)1
11 11.1.(1)2

12 11.1. (2) 2
13 11.1. (4) 2
14 11.2. (8) 1
15 11.2. (8) 2

16 11.

2 528 000

km

1593540

f^
külterületi
lakos
idegenfar
galmi
Üdül ^helyi feladatok támogatása adóforint

6 1.1.e
V. 1.1.
kiegészíté I.1. jogcímekhez kapcsolódó
kiegészítés
7 s
A helyi önkormányzatok
m ^ködésének általános
támogatása összesen
8 I.
9 ILI. (1)1

km

Óvodapedagógusok elismert
létszáma
pedagógus szakképzettséggel
nem rendelkez ^ ,
óvodapedagógusok nevel ^
munkáját közvetlenül segít ^ k
száma a Köznev. tv. 2. melléklete
szerint
Övodapedagógusok elismert
létszáma
pedagógus szakképzettséggel
nem rendelkez ^,
óvodapedagógusok nevel ^
munkáját közvetlenül segít ^ k
száma a Köznev. tv. 2. melléklete
szerint
óvodapedagógusok elismert
létszáma (pótlólagos összeg)
gyermekek nevelése a napi 8
órát eléri vagy meghaladja
gyermekek nevelése a napi 8
órát eléri vagy meghaladja
A települési önkormányzatok
egyes köznevelési feladatainak
támogatása

2 700

5 000 000

2 550

10 200

2

63 550

forint

2 681 825

forint

13 409 125

f^

1,4

4308000

4020800

f^

1,0

1800000

1200000

f^

1,3

4308000

1866800

f^

1,0

1 800 000

600 000

f^

1,3

35 000

45 500

f^

8

80 000

426 667

f^

8

80 000

213 333

forint

8373100

17 111.2.
18 111.3.c(1)

19 111.3.e

20 111.5.a

A települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb
támogatása
szociális étkeztetés
falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás
összesen
A finanszírozás szempontjából
elismert dolgozók
bértámogatása

2978287

forint
f^

13

55360

719 680

m ^ ködési
hó

12

2 500 000

2 500 000

0,62

1632000

1011840

f^

Gyermekétkeztetés
21 111.5.b

22 111.5.c

23 III.

24 1V.1.d

25 IV.
26

üzemeltetési tá mogatása
A rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatása
A települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
Könyvtári, közm ^vel ^dési és
múzeumi feladatok támogatása
Települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és a
közm ^vel ^ dési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak
támogatása
Allami támogatások összesen

1800583

forint

forint

1376

570

9 794 710

forint

Ft

Ft

784 320

1 140

1 200 000

1 200 000
32 776 935

Béri Angyalkert Óvoda

I. KIADÁSOK

2/a. számú melléklet
2015. évi
el^irányzat
Konyha

2015. évi
el^irányzat
óvoda

Személyi juttatások
Munkaadót terhel ^ járulékok
Dologi kiadások-áfával

5 463 400
1 498 468
1 823 000

3 136 000
891 000
4 720 289

Kiadások mindösszesen

8 784 868

8 747 289

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys bevétele
Egyéb intézményi sajátos bevétel

3 319 037

Áfa
Intézményi m ^ ködési bev.össz.
Kiadás és bevétel különbözete

0

3 319 037

8 784 868

5 428 252

8 373 100

3 596 743

411 768

1 831 509

8 784 868

5 428 252

Bevételek mindösszesen

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás
- Önkormányzati finanszírozás
Ósszesen:

Óvoda engedélyezett létszáma:
óvón ^ :
Konyhai alkalmazott
dajka:
óvoda össesen

2014.01.01
1f^
2 f^
1 f^
4 f^

Bér Község önkormányzat 2016 évi kiadósok és bevételek alakulása
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2016. évi alkalmazotti létszám el ^irányzat
4. számú melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1. költségvetési szerv: Béri
Angyalkert óvoda

Konyha

2016. ÉV

2 1 óvón ^ 1 dajka
1 f^ élelmezés
2 vezet ^ 1 f^ szakács
4

2. költségvetési szerv:
Önkormányzati jogalkotás
Szociális feladatok
falugondnok
Költségvetési szervek összesen
Közfoglalkoztatás *
MINDOSSZESEN

1 f^ tiszteleidijas
1 polgármester
1 1 f^ közalkalmazott
2
39
45

2/a. számú melléklet
Bér Községi önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Bevétel

Összeg

M^ ködési költségvetési bevételek összesen

Kiadás

Összeg

M ^ ködési költségvetési kiadások összese n

Önkormányzat m ^ ködési bevétele
Önkormányzat m ^ ködési hiánya
Pénzmaradvány igénybevétele

74 109 259 Személyi juttatás
Munkaadót terhel ^ járulék és szoc.h.adó
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás m ^ ködési célra
Önkormányzat által folyósított ellátások
Általános tartalék
Céltartalék

41 742 884

M ^ ködési bevételek összesen
Felhalmozási költségvetési bevételek
Önkormányzat felhalmozási bevétele
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevét ele
Pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási bevétel összesen
El^z^ évi pénzmaradvány igénybevétel

74 109 259 M^ ködési kiadás összesen

88 890 139

Felhalmozási költségvetési kiadás
Felújítás
15 288 880 Beruházás
Fejlesztési célú támogatás
15 288 880 Felhalmozási kiadás összesen
89 398 139

7 267 866
32 579 389
300 000
2 000 000
5 000 000

0
508 000
508 000
89 398 139

Bér Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetése
KIMUTATÁS A TERVEZETT PROJEKTEKRÖL
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
Start mez^gazdasági
program utánfutó
Idegenforgalmi adó
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

508 000
508 000

Felújítás
Beruházás
KIADÁS ÖSSZESEN

508 000
508 000

3,Mmi gm.
A

.u+e,^ ni.;^m as^ manna
afar^.m

a. ® ..

-

i

Á'i

150 .1

91a,

^^

«^

M...e.

.oaa

Ma,.

..

iweu.^....

I^.,

^^ ^

9^a.

20 167

23 1<,

.91a,

91h,

29 167

L16)

M1.,

200 0011

200 O.

300 003

360 OLIO

30 RIO

3.0.

10 000

I 000 000

7.042

17978842

M.

á 974 MS

914.5

3 478 574

3 478 574
MI5 656

2 714 949

21167

M19

did
11

68 I

30U
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