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1. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. február 4-én megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2011. február 4.
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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 4-én megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2011. február 4. 17 óra.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület valamennyi 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 Gyebnár László és Osztroluczki Pál képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
NAPIREND:
1./ Ingatlan vételi kérelem tárgyalása döntéshozatala
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Oktatási Intézményi Társulás költségvetésének tárgyalás elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Házi segítségnyújtás, szociális étkezés költségvetés tárgyalásának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Családsegítés és gyermekjóléti ellátás megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Bér Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6./ Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérıl tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7./ Tájékoztatás a Körjegyzıség alakításának megbeszélésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1./ Ingatlan vételi kérelem tárgyalása döntéshozatala:
Matics János polgármester: tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Dr. Bánfi Ferenc
3045. Bér, Petıfi út 75. szám alatti lakos írásban vételi szándékát jelezte, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı 120 hrsz, valamint a 116 hrsz alatti közterületet melyet a
113-115 és 117-119 hrsz-ú ingatlanok által határolt rész veszi körbe megszeretné vásárolni.
Ezen a területen szeretne kiépíteni egy idegenforgalmi és vendéglátó centrumot.
Elmondásában tájékoztatott, hogy a régi összedılt vízi malmot is eredeti üzemelı állapotban
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kívánja felújítani. Mivel ez összes tervezett beruházásához méreténél fogva problémás ez a szét
aprózott terület ezért azt egybe szeretné kezelni. Természetesen még valószínősíthetı, hogy a
vegyes tulajdoni viszonyok is gátjai lehetnek a pályázatának ill. beruházásának.
Részemrıl teljes mértékben a lehetıségemhez mérten mindenben támogatom mert
településünknek igen nagy szüksége van valamilyen gazdasági kitörésre és ebben csak az
idegenforgalmat látom. Ezért javasolom a t. képviselı társaimnak is a támogató
hozzájárulásukat.
Hegedős Tiborné jegyzı: tekintettel arra, hogy mindkét ingatlan útként van a Földhivatal
nyilvántartásába bejegyezve, ennél fogva az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen
részéhez tartozik, ezért azt elidegeníteni nem lehet. Az ilyen ingatlanra kötött adás-vételi
szerzıdés semmis, az adás-vételi szerzıdést a Földhivatal nem jegyzi be, ezért szükséges
lenne az út átminısítése. Az átminısítéshez különféle szakhatósági engedélyek szükségesek,
melyek költségesek, s ez esetben sem biztos, hogy az átminısítésre az engedélyt megadják.
Az átminısítés iránti kérelemnél az önkormányzatnak meg kell jelölnie, hogy az utat milyen
mővelési ágú közterületté kívánja átminısíttetni.
Matics János polgármester: akkor most az a kérdésem t. jegyzı asszonyhoz, hogy a kérelem
már több mint két hete be lett nyújtva miért csak most tájékoztat bennünket ezen fennálló
problémáról. Ha ez a tény akkor felkérem a jegyzıasszonyt, hogy a konkrét megoldási
lehetıségekben járjon el. Nem a költségek feltételezésérıl hanem a megoldás lehetıségérıl
kell majd beszélni.
A Képviselı-testület egybehangzó álláspontja az, hogy a jegyzı záros határidın belül keresse
meg, az illetékes hatóságot (kat), milyen lehetıség van az ügy végleges lezárására.
Matics János polgármester: javasolja mivel nincs mirıl határozni így ebben a pontban nem
hozunk határozatot.
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag támogatja.
2./ Oktatási Intézményi Társulás költségvetésének tárgyalása, elfogadása:
Matics János polgármester: Vanyarc Község Önkormányzat megküldte részünkre a
Közoktatási Intézmények 2011. évi költségvetési tervezetét megtárgyalásra és elfogadásra.
Mivel a Koncepció elızetesen nem érkezett meg és nem is vontak bennünket be a
tárgyalásába így az alábbiakban elızetesen kiküldött és az általunk módosított változatot
kérném támogatni és elfogadni. A megküldött költségvetésbıl kitőnik, hogy a jelenlegi folyó
tanítási évben nem a 2010 évbeli megállapodásunk szerint folyik a tanítás ami véleményem
szerint indokolatlanul többlet költséghez vezet. Kitőnik, hogy a 2010 februárban tartott
Vanyarci polgármesterrel és intézményvezetıvel együttesen megtartott ülésünkön való
megállapodást teljes mértékben megváltoztatták melynek anyagi vonzatait még nem látni
kifogja állni. Nem tartom indokoltnak és elfogadhatónak, hogy a mai gazdasági helyzetben
amikor azon küzdünk, hogy a települést minimálisan fenn tudjuk tartani egy egész napos
iskola mőködjön magas költségő pedagógusokkal. Mint ismeretes 2010. febr. ban. arról
döntöttünk, hogy 2010-2011 es tanévben a költségtakarékosság végett a tanulószobát is
megszüntetjük. Természetesen a jelen állapotról a mai napig semminemő tájékoztatást sem
kaptam (tunk). Az én álláspontom ez ügyben az, hogy erre azért volt szükség mert Vanyarc
nem tudta foglalkoztatni teljes idıben ezen pedagógusokat és ezért a költségek miatt innen
pótolták a kiesı idıt. Így látható ez az intézkedésük milliós többlet forrást igényel. Mivel a
jelen tanítási évben már a tanítás menetén nem lehet változtatni így azt el kell fogadni a 20112012 évre meg a mellékletekben foglaltak szerint javasolom az elfogadást. Indokolatlan
számomra az is, hogy nemzetiségi nyelvoktatást tartsunk fenn a jövıben mivel ezt 1-2 gyerek
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veszi igényben és a ráfordítási költség tetemes összeg így annak szükségességét a következı
tanév kezdete elıtt úja gondoljuk.
Sulyan Andrásné képviselı: hány gyerek van az iskolában aki a szlovák kisebbséghez
tartozik vagy akik tanulják ezt a nyelvet meg a németet.
Matics János polgármester: az én tudomásom szerint 2-en tanulnak szlovákot és 1 gyerek
németet. Ezért tartom luxusnak az idegen nyelvoktatást.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
1/2011(II.04.) határozata
(a Béri Közoktatási Tagintézmények 2011. évi költségvetése)
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
azt az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
Egyenleg
jóváhagyja.

10.508.922,- Ft
11.240.035,- Ft
- 731.113,- Ft

2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyenlegbe szereplı hiányt a 2011.
évi költségvetésébe átadott pe. ként betervezi.
3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
határozatát küldje meg Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testületének
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
3./ Házi segítségnyújtás, szociális étkezés költségvetésének tárgyalása, elfogadása
Matics János polgármester: ezt a két szociális alapellátást társulásban, Pásztó Kistérség
Társulása keretében mőködtetjük.
A házi segítségnyújtásnál 2010. évben az Önkormányzatunk adta a 2 fıs személyzetet,
viszont a normatívát a kistérség igényelte vissza, melyet még 2010. évre vonatkozóan nem
kaptunk meg. Ez mintegy 1.500 ezer Ft.
A PKTT. elkészítette a 2011. évre vonatkozó költségvetését melyben Béren 2 fı házi
segítségnyújtót terveztek be, akiket 2011 évtıl ık fognak alkalmazni közalkalmazotti
státuszban. Tekintettel arra, hogy a gondozottak száma 9 fı, akiket a törvényben
meghatározottak szerint 1 személy el tud látni, így mi a Költségvetésben csak 1 fı
hozzájárulását látjuk elfogadhatónak.
Étkeztetésben jelenleg 13 fı vesz részt, melybıl 11-en fizetnek térítési díjat, így 85. ezer
forintot fınként az Önkormányzat fizet térítési díjként.
Minta mellékletekbıl kitőnik az általunk javasolt Költségvetés támogatható. Kérném T.
képviselı társaimat szavazzunk az elfogadásáról.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2/2011(II.04.) határozata
(a PKTT béri szociális ellátás költségvetése)
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a PKTT Területi Gondozási Központ által fenntartott Szociális ellátások Költségvetését
megtárgyalta és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá.
a) Házi segítségnyújtás:
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
Egyenleg

2.034.720,- Ft
1.388.550,- Ft
646.170,- Ft

b) Szociális étkezés:
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
Egyenleg

1.978.762,- Ft
2.305.941,- Ft
-327.179,- Ft

2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyenlegbe szereplı összeget a
2011. évi költségvetésébe betervezi.
3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
határozatát küldje meg a Pásztó Területi Gondozási Központjának.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
4./ Családsegítés és gyermekjóléti ellátás megállapodás módosítása
Matics János polgármester: Vanyarc Község Önkormányzata megküldte részünkre a
családsegítési társulási megállapodás módosítására vonatkozó tervezetét. A tervezetben a
társulásban alkalmazott családgondozók 2011. évi munkaidı és költségmegosztása szerepel.
Amennyiben a képviselı társaimnak nincs kérdése, egyéb javaslata kérem szavazzunk az
elfogadásáról!
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
3/2011.(II.04.) határozata
(Családsegítés és gyermekjóléti ellátás társulási megállapodás módosításáról)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az –Erdıkőrt, Erdıtarcsa, Kálló, Vanyarc,
Bér és Szirák- települések közös üzemeltetésében mőködtetett Családsegítés és
gyermekjóléti ellátás társulási megállapodására vonatkozó módosítást az elıterjesztésnek
megfelelıen változatlan fórmában elfogadja.
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2./ A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl a gesztor települést –
Vanyarc Község Önkormányzatát- értesítse.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Polgármester
5./ Bér Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
Matics János polgármester: A 2011. évi költségvetési tervezet írásos anyagát valamennyi
képviselı megkapta. Szóban annyiban egészítem ki a leírtakat, hogy a tervezetben az állami
hozzájárulások már fix összegként szerepelnek. Kérdéses még a pénzbeli támogatások
összege, ezek csak becsült számok a tényleges bevétel és kiadás attól függ, hogy hány fı veszi
majd igénybe. A közfoglalkoztatást tekintve jelentıs változás lesz 2011. évben, hogy a
közintézményekbe nem lehet közcélú foglalkoztatás keretében munkaerıt foglalkoztatni.
İket fel kell vennünk közalkalmazotti vagy munkaszerzıdéses jogviszonyban.
A közfoglalkoztatottakat kizárólag a közterek takarítására lehet majd alkalmazni.
A közfoglalkoztatásban résztvevıket pedig majd a Munkaügyi Hivatal fogja kiközvetíteni így
még az sem tudható, hogy mikor milyen szakvégzettséggel rendelkezı személyt fogunk
alkalmazni. Ez által át kell értékelni, hogy melyek azok az intézmények ill. ellátások
melyekrıl le kell mondanunk a 2011 évben mert nem tudjuk finanszírozni.
Az intézményeinkben ( orvosi rendelı, iskola, hivatal, könyvtár, és ifjúsági ház.) mindenképp
szükség van. 1fı takarítóra 1fı főtıre mert ezek nélkülözhetetlenek.
Az 1 fı falugondnokra. 1fı részmunkaidıs könyvtárosra ez kötelezıen fenntartandó
feladat melyre külön normatívát igényelünk.
A hivatal létszáma: 1fı polgármester 1fı részmunkaidıs jegyzı 1fı általános ügyintézı és
még a nem betöltött állás 1fı részmunkaidıs adós-könyvelı.
A hivatal átszervezése ( körjegyzıség ) folyamatban van már tárgyalunk másik településsel,
de a költsége a létrejötte után sem fog csökkenni. Ez ismert más körjegyzıségi példákból.
Amennyiben az étkeztetés nyújt fedezetet akkor még kell tárgyalnunk a konyha
üzemeltetésérıl melyben számításba kell venni a szakács a konyhai kisegítı és a felmerülı
gáz, víz, villany és egyéb költséget. Erre a végleges költségvetés tárgyalásakor visszatérünk.
Gépjármőadóra 800 ezer Ft-ot terveztünk, jelentısebb kintlévıségünk nincs, mivel 2010-ben
sikeresen behajtottuk a többéves elmaradt adókat, így ebbıl már többlet bevételre nem
számíthatunk. Át kellene gondolkodnunk az iparőzési adó megtartását. Erre 360 ezer Ft-ot
terveztünk, ami nem jelent jelentıs bevételt, s mindannyian ismerjük a helyi kisvállalkozások
anyagi helyzetét. Másrészt ha nem lenne ez az adónem nagyobb lehetıség volna újabb
munkahely teremtésére az által, hogy vállalkozások jelentkeznének be a munkahely
teremtésen felül még a kiesı adót pótolná az általuk befizetett gépjármő adó. Még az sem
elképzelhetetlen, hogy ez jóval több volna.
Ezután a Költségvetés részletes átértékelése, tárgyalása következett majd képviselı-testület
tudomásul vette a tájékoztatást és a hiányzó részletek kidolgozásáig a döntését a következı
testületi ülésig elnapolta..
6./ Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérıl tájékoztatás
Matics János polgármester: t. képviselı társaim ismertetem a 2011. január 31-i pénzügyi
kötelezettségeinket, és követeléseinket: mint a kiküldött mellékletbıl látható, hogy jelenleg
még a pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható és a szoros gazdálkodási intézkedések
következménye ként tudjuk tartani a pü. egyensúlyt.
Kérném a tájékoztatóm elfogadását.
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A képviselı-testület a pénzügyi helyzetrıl szóló tájékoztatást határozat hozatal nélkül
tudomásul vette.
7./ Tájékoztatás a Körjegyzıség alakításának megbeszélésérıl
Matics János polgármester: mint a 2010.dec.30.-i testületi ülésen tájékoztattam képviselı
társaimat a Körjegyzıség alakításával kapcsolatosan beszélgetéseket folytattunk az Erdıkürti
polgármesterrel és képviselıkkel melybıl az mutatkozik, hogy részükrıl van hajlandóság az
együttmőködésre. Az Erdıkürtiek is hasonlóképpen gondolkodnak a körjegyzıséggel
kapcsolatosan. Mi megtettük az ajánlatunkat és felvázoltuk a körjegyzıséggel kapcsolatos
elképzelésünket és ha ık is véglegesen úgy döntenek akkor majd megkezdjük a Megállapodás
egyeztetését. Konkrétumot addig talán nem is mondanék mert ez majd még a további
döntéseken fog majd kialakulni. Természetesen mindenki elıtt világos, hogy nekünk van okunk
az óvatosságra mivel a Sziráki körjegyzıségünkbıl okulva nem szabad belemenni semmi
hirtelen és nem átbeszélt társulásba az intı példa volt, hogy nem szabad. Nekünk van
tapasztalatunk a rosszból csak tiszta társulat mellett dönthetünk. Egyenlıre ennyit szeretnék
csak errıl a témáról megemlíteni.
Most szünetet rendelek el és utána a zárt üléssel folytathatjuk a munkánkat.
Ezt követıen a képviselı-testület zárt ülést tartott.
Kmft.

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

------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

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