Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2007 ( II.2.)
rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.
Bér Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 §a alapján a 2007 évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire.
2. §
(1)A Képviselő-testület 2007 évi költségvetését az alábbiak szerint
60.477 Ft,azaz Hatvanmillió-négyszázhetvenhét ezer Ft bevétellel,
60.477.000 Ft,azaz Hatvanmillió-négyszázhetvenhét ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
A bevételek és kiadások részletezését az 1, és 2. számú melléklet tartalmazza.
A tagiskola és tagóvoda költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza
3. §
A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében társulás létrehozását, szükséges esetben
rövidlejáratú hitel felvételéről kell dönteni.
4. §.
Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését 57.600.000 Ft bevétellel és kiadással,
A 2009 évi költségvetést 59.440.000 Ft bevétellel és kiadással prognosztizálja.
5. §
(1)A szociális és gyermek étkeztetési nyersanyagnormákat az önkormányzat az alábbiak
szerint állapítja meg:
a./ Óvodás gyermek
b./ Óvoidai és napközis alkalmazottak:
c./ Vendég (csak ebéd)
d./ Napközis gyermek
e./ Szociális étkezők:

260 Ft
260 Ft
260 Ft
260 Ft
260 Ft

(2) Az (1) bekezdés (a-d) pontjai esetében a térítési díjakat az intézményvezető állapítja
meg,míg az e) pontban jelölteknél a polgármester. A jelenleg érvényben lévő szociális
étkezésre vonatkozó engedélyek 2007 február 15-től érvénytelenek, új eljárás keretében
kaphatnak ismét engedélyt a rászorultak.

6§
(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők étkezési hozzájárulását az alábbiakban állapítja
meg:
Természetbeni étkezés esetén havi
2.500 Ft
Utalvány esetén:
4.500 Ft
(2)A köztisztviselők illetményalapját a Képviselő-testület 36.800 Ft-ban
állapítja meg.
(3)A terembérlet díját 500 Ft/ óra, a fénymásolás díját 15 Ft/ db(áfával)
határozza meg a képviselő-testület.
(4) Közterületen történő árusítás 1.500 Ft/nap
7.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit – az 5 és 6 § kivételével –
2007 január 1-től, az 5 és 6 §-t 2007 február 15-től kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg az 1/2006 (II.28.) ör. hatályát veszti.
BÉR: 2007 január 29.

Koplányi János
jegyző

Matics János
polgármester

