Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petıfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

3. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. február 18-án megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2011. február 18.
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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 18-án megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2011. február 8. 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 Karaba Pál képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
NAPIREND:
1./ Oktatási Intézményi Társulás Költségvetés újra tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Helyi Kisebbségi Önkor. Költségvetéseinek elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Bér Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetésének tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Kezdeményezés az „ Andezit oszlopok „ országos védettség alá helyezésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Határozat hozatal körjegyzıség megalakításáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6./ Határozat hozatal a PKTT tagjának helyettesítésérıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7./ Határozat hozatal a PKTT Idısek Átmeneti Otthonának hozzájárulásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
8./ Határozat hozatal Bér település címerére.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
NAPIREND:
1./ Oktatási Intézményi Társulás Költségvetés újra tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: t. képviselı társaim az elızı ülésünkön már tárgyaltuk ezt témát
de mivel Vanyarc elızetes egyeztetés illetve tájékoztatás nélkül küldte meg a Költségvetést
így természetesen mi sem voltunk minden információ birtokában és csak az alapján
dönthettünk. Most az egyeztetés után néhány eltérı pontban született jogos követelmény ill.
módosítás melyet korrigálnunk kell. A kiküldött anyagban ezek felvannak tüntetve kérem
azok elfogadását.
Amennyiben minden világos kérem szavazzunk!
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A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
11/2011.(II.18.) határozata
(Oktatási Intézményi Társulás Költségvetés elfogadása )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
az 1/2011(II.04.) határozatát módosítja..
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a Béri Közoktatási Tagintézmények 2011. évi költségvetését újra tárgyalja és azt az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
Egyenleg

10.508.922,- Ft
11.496.000,- Ft
- 987.078,- Ft

3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyenlegbe szereplı hiányt a 2011.
évi költségvetésébe átadott pe. ként betervezi.
4./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
határozatát küldje meg Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testületének
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
2./ Helyi Kisebbségi Önkor. Költségvetéseinek elfogadása
Matics János polgármester: t. képviselı társaim mindenki kézhez kapta a Béri Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és a Béri Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
Költségvetését ehhez részemrıl hozzáfőzni valóm nincs. Intézkedtem az Önkormányzat 2011.
évi Költségvetésébe való beépítésérıl.
Ha valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése javaslata hozzáfőzni valója van kérem tegye meg.
Nincs akkor kérem szavazzunk!
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
12/2011.(II.18.) határozata
(Helyi Kisebbségi Önkor. Költségvetéseinek elfogadása)
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a Béri Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetését elfogadja.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
a Béri Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetését elfogadja.
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3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy intézkedjen az
Önkormányzat költségvetésébe való beépítésérıl.
Felelıs: Hegedüs Tiborné jegyzı
Határidı: azonnal
3./ Bér Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetésének tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: mint a kiküldött anyagból láthatóak, hogy néhány soron
változtak a számok melyek most már megítélésem szerint véglegesnek tekinthetık. Mint az
elızı testületi ülésen elmondattak alapján most már kirajzolódott az a helyzet, hogy a régi
formában abszolút nem mőködtethetı a település. Látható, hogy az Önkormányzat nem tudja
a jelen pénzügyi helyzetében finanszírozni a fızı konyha fenntartását mert ez közel 2.millió
forint többletet jelentene. Így az ételt egy ideig még Bujákról kell szállítani. A jelen idıpontig
már világossá vált az is, hogy közmunkásokkal nem pótolhatóak az intézményben a
foglalkoztatottak. A pénzügyi fedezet hiánya miatt pedig arról vagyunk kénytelenek dönteni,
hogy szőkíteni kell ezek körét. A mellékletekbıl tételesen kiolvasható az egyes feladatok
költségei. Ezekbıl az elızı évek tükrében világossá vált, hogy nem tudunk módosítani.
Ezt követıen a tételek elemzése átértékelése és vitája lezajlott.
Matics János polgármester: kérdezném, hogy a tisztelt képviselık javasolják e a
Költségvetés elfogadását.
Egyhangú igen válasz után.
Szavazásra tette fel a napirendet.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2011.(II.18.) Önkormányzati rendelete
(Bér Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetése )
/ A rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi /
4./ Kezdeményezés az „ Andezit oszlopok „ országos védettség alá helyezésérıl
Matics János polgármester: t. képviselı társaim mint mindenki elıtt ismeretes az Andezit
Ömlés világviszonylatban egyedülálló Geológiai képzıdmény. Errıl közismerten szaklapok
már több helyen is megjelentettek tanulmányokat. Nem tartom valószínőnek, hogy én errıl
sokkal több információval rendelkezek önöknél. Mivel errıl a Természeti Ritkaságról
védettségérıl csak Önkormányzati Rendelet van javasolom, hogy Kezdeményezzük az
Országos Védelem alá helyezését.
- Ezután beszélgetés folyt ezen témában -.
Majd Matics János polgármester szavazásra tette fel a kérdést.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

4

Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2011.(II.18.) határozata
(Kezdeményezés az „ Andezit oszlopok „ országos védettség alá helyezésérıl )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
kezdeményezi a Bér 045/1 helyrajzi számon lévı Andezit oszlopok Országos védelem alá
helyezését.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Matics János polgármestert és
Hegedüs Tiborné jegyzıt, hogy az eljáráshoz szükséges okmányokat készítse el és nyújtsa
be az illetékes hivatalokba.
Felelıs: polgármester és jegyzı
Határidı: azonnal
5./ Határozat hozatal körjegyzıség megalakításáról.
Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy 2011.febr. 10.-én ismételten
egyeztetést tartottak Erdıkürtön a körjegyzıség alakításával kapcsolatosan. Melyen jelen
voltak Bér részérıl Matics János polgármester, Hegedős Tiborné jegyzı, Sulyan Andrásné és
Osztrolucszki Pál képviselık Erdıkürt részérıl az Önkormányzat Képviselı-testülete teljes
létszámban. A megbeszélés és egyéb részletekre kiterjedı egyeztetés alapján megállapítható,
hogy nincs akadálya a két település körjegyzıségbeli együttmőködésre. Ezért az a javaslatom,
hogy hozzuk meg Szándék nyilatkozatunkat a körjegyzıség alakítására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2011.(II.18.) határozata
(Határozat hozatal körjegyzıség megalakításáról)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 39 §-a alapján kinyilvánítja, hogy
Erdıkürt Község Önkormányzatával körjegyzıséget hoz létre.
2./ A körjegyzıség székhelye: Erdıkürt
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület felkéri Erdıkürt
polgármesterét, hogy az új körjegyzıségbe körjegyzıi állására pályázatot
írja ki.
4./ A pályázat elbírálásának határideje:a pályázati határidı lejártát követı
együttes Képviselı-testületi ülés ideje.
5./ Az állás betölthetı : az elbírálást követıen azonnal, vagy az elbírálást követı
hónap elsı napjától.
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6./ A Képviselı-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a
pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárással , valamint a
körjegyzıség megalakításával kapcsolatos intézkedések megtételével
kapcsolatos ügyekben Erdıkürt polgármesterével együttmőködjön.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
6./ Határozat hozatal a PKTT tagjának helyettesítésérıl.
Matics János polgármester: mint a megküldött levélbıl olvasható, hogy a Képviselıtestületnek kell rendelkezni a Pásztó Kistérség Többcélú Tanács tagjainak helyettesítésérıl.
Egyben a késıbb esetlegesen felmerülı probléma kezelésére figyelemmel még bıvíteném a
határozatot mivel az alpolgármester úr is munkaviszonyban van így lehet akadály az ı
jelenlétében is. Ezért amennyiben egyetértenek a javaslatommal kérem szíveskedjenek az
alábbi határozatot elfogadni.
De elıbb megkérdezem Osztrolucszki Pált, hogy a megbízást vállalja?
Osztrolucszki Pál alpolgármester: Igen
Karaba Pál képviselı: Igen
Akkor kérem szavazzunk!
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2011.(II.18.) határozata
(Határozat hozatal a PKTT tagjának helyettesítésérıl)
Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás
tanácsa tagjának helyettesítésérıl az alábbiak szerint dönt.
1./ Matics János József polgármester akadályoztatása vagy egyéb halaszthatatlan
elfoglaltsága estén Osztrolucszki Pál alpolgármester teljes körő felhatalmazással
helyettesíti.
2./ Matics János József polgármester és Osztrolucszki Pál alpolgármester akadályoztatása
vagy egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága estén Karaba Pál pénzügyi kötelezettségvállalás
kivételével teljes körő felhatalmazással helyettesíti.
3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a PKTT-ának
munkaszervezetét értesítse.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
7./ Határozat hozatal a PKTT Idısek Átmeneti Otthonának hozzájárulásáról.
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim a PKTT két év után újra napirendre
tőzte az Idısek Átmeneti Otthonának finanszírozását. a mellékelt dokumentumból kitőnik,
mind a három finanszírozási elképzelése. Mi 2008. évben már döntöttünk errıl a kérdésrıl de
mivel a PKTT.-nál ismételten fölvetették ezt a kérdést ezért én úgy vélem újra hozzunk
döntést. Tájékoztatásul annyit még elmondanék, hogy ez nem kötelezı ellátandó feladat az
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önkormányzatunk részérıl. Én azt az UNIÓS elvet vallom, hogy mindenki fizesse meg a
szolgáltatást aki azt igénybe veszi. Ha áttekintjük a javaslatot egyértelmő, hogy vannak
önkormányzatok akiknek kedveznek a feltételek de mi nem engedhetjük meg azt a luxust,
hogy más települések költségeit magunkra vállaljuk. Ezért a javaslatom, hogy az alábbi
határozatot kérném támogatni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2011.(II.18.) határozata
(Határozat hozatal a PKTT Idısek Átmeneti Otthonának hozzájárulásáról)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a PKTT által mőködtetett Idısek Átmeneti
Otthonának költség hozzájárulásához az alábbi határozatot hozza:
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a PKTT által
az Idısek Átmeneti Otthona mőködtetésének hozzájárulásáról tett javaslatát.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a javaslat 3.
pontjában leírtakat fogadja el mely:
„ Az intézményben lakók által fizetett személyi térítési díj és az intézményi térítési díj
különbözetének a megtérítése.”
4./ Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete a 3. pontban leírtakon felül még az
alábbi kiegészítéssel tartja azt elfogadottnak
„ Az intézményben csak az önkormányzat jóváhagyásával bekerülı személy(-ek) után
vállalja a költségtérítést.”
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl Pásztói Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsát értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
8./ Határozat hozatal Bér település címerére.
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim ez a napirend már az elızı Képviselıtestületnél is téma volt. Nem jutottunk döntésre. Ismételten annyit szeretnék hozzáfőzni
tájékoztatás ként, hogy kevés azon települések száma amelynek nincs saját címere. Ezért úgy
vélem nekünk is kell alkotni. Nehéz a dolgunk ebben a döntésben mert nem tudok olyan
jelképet javasolni ami Bér település történelmi, gazdasági, címer állatát vagy egyéb
szimbólumát jellemezné. Én az alábbi 20 címer képek közül bármelyikét elfogadhatónak
tartom. Vagy ezek közötti átszerkesztettet. Amennyiben önök úgy látják, hogy valamelyik
megfelelı akkor döntsünk.
Ezután tanácskozás folyik. Majd a képviselık egy része az alábbi javaslatot tartják
támogathatónak. Címer alakzat- benne kapjon helyet az Andezit nagyhegy, sas, kék vagy
sárga háttér.
Akkor kérném szavazzunk a határozatról.
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A képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2011.(II.18.) határozata
(Határozat hozatal Bér település címerére)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Bér településnek címert
készíttet melyben: „ Pajzs alakú címerben kék alapon az Andezit nagyhegy és sas madár”
foglaljon helyet.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezéshez
és elkészítéshez kérjen fel szakembert.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezet elkészülte után annak
elfogadásáról a késıbbiekben dönt.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Mivel nyílt ülésre több napirend nem lévén 10 perc szünetet rendelt, majd zárt ülés
következett.
Kmft.

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

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

-------------------------------------------------------Gyebnár László
Karaba Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:

8

