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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 30-án megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32.
Az ülés kezdete: 2010. december 30. 14 óra,
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné , Gyebnár László
Karaba Pál képviselı

Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselıtestület 5 tagjából 5 jelen van, így az ülés határozat képes. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a
jegyzı bejelentette, hogy az ülésen nem tud megjelenni helyettesítésérıl nem gondoskodott.
Az ülést megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı
személyére.
A képviselı-testület Osztrolucszki Pált és Gyebnár László jegyzıkönyv-hitelesítıknek,
Sulyan Andrásné jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1./ 2011. évi Hatósági Vízdíj Rendelet tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ 2011. évi Kommunális hulladékszállítási díj Rendelet tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ 2011. évi Étkezési díj Rendelet tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Tájékoztatás a Körjegyzıség alakításáról való egyeztetésrıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Tájékoztatás az intézmények 2011. évi mőködtetésének a problémájáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6./ Adókkal kapcsolatos tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Egyebek
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1./ 2011. évi Hatósági Vízdíj tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: t. képviselı társaim mint már ismeretes minden év
decemberében aktuális téma a következı évre vonatkozó hatósági vízdíj megállapítása a
Dél-nógrádi Vízmő Kft közgyőlése az alábbi rendelet tervezetben meghatározottak alapján
fogadta el a víz és csatorna szolgáltatási díjakat. Ezen díjakat kell elfogadnunk a település
viszonylatában is.
Ha a Rendelet tervezettel kapcsolatosan nincs más kérdés javaslat kérem annak elfogadását!
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A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı Rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2010. (XII.30.) számú rendelete
/ 2011. évi Hatósági vízdíjról /
( a Rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete )
Matics János polgármester: mivel a lakossági vízdíj mérséklésére pályázati lehetıség
van melynek e beadására szükséges határozatot hozni így ha egyetértenek kérem a
Határozat tervezet elfogadását.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı Határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
92/2010.(XII.30.) sz. határozata
/ lakossági támogatás igény benyújtásáról /
1./ A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az ivóvíz és csatornaszolgáltatás magas
fajlagos ráfordításai miatt, az önkormányzat a Dél- Nógrádi Vízmő KFT, mint
szolgáltató által elkészített támogatás igényt nyújt be, a gesztor Önkormányzaton
keresztül.
2./ A fajlagos ráfordítási adatok a 2011 évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel
való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérıl szóló Vidékfejlesztési
Minisztériumi rendeletben szereplı feltételeknek megfelelı tartalmúak.
3./ Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetıleg
a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékő amortizációt, eszközhasználati
jogcímen meghatározott összeget víziközmő felújításra, pótlásra,fejlesztési hitellel
kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.
Felelıs: Értelem szerint.
Határidı: azonnal.
2./ 2011. évi Kommunális hulladékszállítási díj tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: t. képviselı társak mint ismeretes sokan bírálták a hulladék
szállítással kapcsolatosan megkötött megállapodásunkat. Én ismételten csak azt tudom errıl
elmondani, hogy a környezı településekhez és talán az országos átlaghoz képest nagyon jó és
kedvezı megállapodást kötöttünk, így településünkön talán a legalacsonyabb a szolgáltatási
díj 2011. évre tekintve. Béren nem emelkedett a 2010. évhez képest.
Így ha más javaslat nincs kérem annak elfogadását.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı Rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
11/2010. (XII.30.) számú rendelete
/ a 2011. évi kommunális hulladékszállítás díjáról /
( a Rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete )
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3./ 2011. évi Étkezési díj Rendelet tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim! Az energia és az élelmiszer ára
közismert, hogy milyen mértékben emelkedett és az ugyan még nem látható, hogy mennyit
fog. Emiatt az étkeztetési díjat minimálisan 10%-al tervezzük megemelni, mely ugyan nem
fedezi az ár emeléseket de az önkormányzat anyagi lehetısége nem engedi meg, hogy a teljes
ár emelkedést magunkra vállaljuk. Amennyiben ezt nem tesszük meg valószinüsithetı, hogy
nem tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Ezért kérem a tervezet elfogadását.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı Rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
12/2010. (XII.30.) számú rendelete
( a Rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete )
4./ Tájékoztatás a Körjegyzıség alakításáról való egyeztetésrıl
Matics János polgármester: a körjegyzıség megalakításában folytatott tárgyalásokról
nem sok pozitívumot tudok elmondani. Elsıként kezdeném Héhalom polgármesterével
folytatott megbeszélésemet. Tájékoztattam a Béri álláspontról és a hosszas beszélgetésünk
alapján arra a megállapításra jutottam, hogy ugyan az elképzelésünk közös nevezıre talált, de
mivel az Állami normatíva Héhalom szempontjából már nem olyan kedvezı a 3-as
körjegyzıség viszonylatában így ezen bevételért nem vállalnak fel újabb többlet feladatot.
Ebbıl adódóan nem aktuális Héhalom-Dengeleggel a körjegyzıséghez csatlakozás.
December 10.-én megkaptam Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testületének
határozatát miszerint tárgyalnának velünk a körjegyzıség megalakításában. Én december 13.án e-mailban elküldve megkerestem Vanyarc polgármester asszonyát melyben javaslatot
tettem dec. 20 vagy 21. ei idıpontra. Ugyan erre a levélre semmi választ nem kaptam ezért
21.-én reggel telefonon hívtam fel melyben idıpontot egyeztetve megállapodtunk. A Vanyarci
megbeszélésen a polgármester asszony a jegyzı asszony és jó magam voltam jelen. Hosszas
egyeztetésünk és megbeszélésünk alapján azt a konzekvenciát tudtam levonni, hogy a
tárgyaló partnerek személyében nincs támogatottsága a körjegyzıségnek a megalakítás.
Ez mondjuk számomra nem túlzottan újdonság mivel ismerve az elızı vezetéssel való
tárgyalásokat akkor sem volt hajlandóság a körjegyzıség alakításában csak a folyamatos
egyeztetések. Mivel a meglátásom az, hogy tovább kell keresni ez ügyben a lehetıséget
felhívtam Erdıkürt polgármester asszonyát aki tájékoztatott arról, hogy ık is tárgyalnak
Vanyarccal és ha nem tudnak esetlegesen egyezségre jutni akkor visszatérhetünk az ügyre.
Sajnálattal jelen idıpontban nincs kilátásunk körjegyzıség alakításában vagy csatlakozásában.
Kérem a beszámolóm elfogadását!
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
5./ Tájékoztatás az intézmények 2011. évi mőködtetésének a problémájáról
Matics János polgármester: t. képviselı társaim nagy sajnálattal tudom önöket
tájékoztatni a Kormány új közmunka programjával kapcsolatosan. Mint ezt az év utolsó
napjaiban tudomásunkra jutott az önkormányzatok amellett, hogy a finanszírozások csökkentek
a fenntartási költségek emelkedtek szembesülhetnek azzal, hogy még azokat a munkaerıket is
elvonták akiket közcélú foglalkoztatásban alkalmaztunk az intézmények és a szociális
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ellátásban. Januártól teljesen kilátástalan hogy fogjuk megnyitni az ” iskolát az óvodát az
orvosi rendelıt és a szociális ellátást házi segítésnyújtást szociális étkezést „ mivel nem
lesz főtönk, takarítónk, napközis foglalkoztatónk, szakácsunk, házi segítésnyújtónk, stb.
Ha januártól leesik a hó és ha elkezdıdik az olvadás nincs közmunkás aki elvégezze a hó
eltakarítást és segítsen az esetleges árvízi munkáknál. Nem tudjuk, hogy kik fogják elvégezni a
közterületi munkákat. Ugyan beadtok december 15.én a pályázatot de mint várható volt nem
sok eredménnyel járt mert 1 fıt kaptunk január 10.-étıl 6 órás munkaidıre ami csak február
28.-ig szól természetesen ehhez is az önkormányzatnak 30% önrészt kell hozzáadni.
A jelenlegi törvény szerint március 01-tıl lesz megint lehetıség pályázat útján 2-4 hónapos 4-6
órás munkaerıre de az erre a célra fordított állami költségvetési pénzt ismerve ugyan csak nem
sokat remélhetünk. Az önkormányzatunk normatíváját ismerve nincs forrás ezeknek a hiányzó
munkaerıknek a pótlására sıt még azt sem tudjuk garantálni, hogy fogjuk tudni finanszírozni a
kb. 40 fınek a BPJ 20%-át amely évi 2,75 millió Ft és az ápolási díj 25%-át és mely 0,75 millió
Ft .
6./ Adókkal kapcsolatos tájékoztatás
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim. Több olyan adózó keresett meg
bennünket akiknek évek óta összegyőlt most már jelentıs adótartozásuk halmozódott fel.
Azzal a kéréssel fordultak felénk, hogy az adójukat engedjük el az anyagi helyzetükre való
tekintettel. Az én határozott álláspontom és javaslatom az, hogy ezek a személyek akikrıl szó
van jelen helyzetben sem élnek olyan körülmények között, hogy ezt a kötelezettségüket ne
tudják teljesíteni. Mivel ezek az összegek évek óta győltek össze és évek óta a többszöri
felszólítások ellenére sem ( az én ciklusom alatt 4 éve ) tettek semmit azért, hogy rendezzék
ezért ezt be kell hajtani. Én úgy vélem méltánytalan volna azokkal szemben akik minden
évben hozzájárultak a település kasszájához illetve becsületesen megfizették az adót. Ebben
az esetben ık jogosan kérhetnék, hogy fizessük nekik vissza. Egyben ahhoz, hogy az
intézményeinket ( iskola, óvoda, orvosi rendelı ) üzemeltetni tudjuk és ne kelljen bezárni
nagy szükség van ezekre az összegekre. Semmilyen egyéb forrás nem áll rendelkezésünkre
ezeknek a pótlására. A Mőködésképtelen Pályázatnál is fı kitétel, hogy az önkormányzat
kintlévıségeit be kell szedni. Ezért kérem a t. képviselı társaimat az alábbi határozat
meghozatalára.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a
következı Határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
93/2010.(XII.30.) sz. határozata
/ Az adó kintlévıségek megfizetésérıl /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az adótartozásokat
semmilyen indoklás ellenében nem engedi el.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a nagyobb összegő
adótartozásokra 3 havi egyenlı részletfizetési engedményt ad.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az adótartozásokat
minden hónap 20.-ig teljesíteni kell utolsó befizetési határidı március 20.
4./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2011 március 20. ig
nem megfizetett adótartozásokra az azonnali végrehajtást megindítja.
Felelıs: Jegyzı
Határidı: Értelem szerint
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Mivel más kérdés nem lévén a polgármester megköszönte a képviselıknek a rész vételt és az
ülést bezárja
kmft.

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

------------------------------Sulyan Andrásné
jegyzıkönyv vez.

--------------------------------------------------------Gyebnár László és Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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