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9. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel
összehívott ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme
Készült: Bér 2012. május 16. 10 óra.
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Jelen vannak:
Matics János József polgármester
Gyebnár László képviselı
Karaba Pál képviselı
Osztroluczki Pál alpolgármester
Körjegyzıség részérıl: Tóthné Juhász Erika ( körjegyzı megbízásából )
Meghívott: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Köszönti a képviselıket megállapítja, hogy a
Képviselı-testülete 5 tagjából 4 tagja jelen van így az ülés határozat-képes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és vezetı személyére.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Osztroluczki Pál alpolgármester és Karaba Pál
képviselı jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Tóthné Juhász Erika jegyzıkönyv vezetınek.
Matics János polgármester: javaslatot tesz a napirendre.
1) Erdıkürt-Bér Körjegyzıség Megszüntetı Okiratának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3) Megbízott jegyzı Kinevezése
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4) Családsegítı Szolgálat Megállapodásának módosításáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5) Kisebb összegő kamatok törlésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6) A 2011.évi költségvetési beszámoló elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7) Döntés a jegyzıi állás pályázat kiírására
Elıterjesztı: Matics János polgármester
8) Döntés pályázatok beadásáról elıkészítésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testület a napirendekre tett javaslatokat 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja.
1) Erdıkürt-Bér Körjegyzıség Megszüntetı Okiratának elfogadása
Matics János polgármester: mint mindenki számára ismeretes a május 10-i döntés alapján
elkészült az Erdıkürt-Bér Körjegyzıségnek a Megszüntetı Okirata és a határozati javaslat.
Amennyiben mindenki számára elfogadható kérem szavazzunk.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
22/2012.(V.16.) Kt. határozata
/Erdıkürt-Bér Községek Körjegyzısége
Megszüntetı Okiratának elfogadása/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az „Erdıkürt-Bér Községek
Körjegyzısége” megszüntetı Okiratát elfogadja.
2./ A képviselı-testület felkérik a polgármestert a körjegyzıség megszüntetı okiratának
aláírására.
3./ A képviselı-testülete felkérik a körjegyzıt, hogy a megszüntetı okiratot a Magyar
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés céljából nyújtsa be.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester. körjegyzı
2) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Matics János polgármester: az alapító okirat elkészült. Tájékoztatom a tisztelt képviselıket,
hogy a 3-as körjegyzıség abból a technikai okból nem tud a tervezettek szerint megalakulni
mivel mai napra már ismeretessé vált, hogy Erdıkürt egyértelmően nem hajlandó csatlakozni.
Ellenben Vanyarccal arra az álláspontra jutottunk, hogy Szirákkal hozunk létre 3 as
körjegyzıséget sajnálattal közbe jött a Sziráki Képviselı-testület feloszlása és a választás csak
június 24- én lesz addig várni kell. A Körjegyzıség megszőnését követıen meg kell alakítani
az új hivatalt ezért most, erre az idıszakra létre kell hozni az önálló hivatalt.
Már mindenki számára ismeretes az Ötv. változása ami szerint 2013-tól 2000 fıs lakossági
számot kell elérni a településeknek a közös hivatalok kialakítására ezt mi már most szeretnénk
megvalósítani. Vagy is lényegében a Polgármesteri Hivatalt elıreláthatólag csak a 2 hónapos
átmeneti idıszakra hozzuk létre.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát és határozati javaslatát mindenki megkapta.
Amennyiben kérdés, módosítási javaslat nincs kérem szavazzunk!
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
23/2012.(V.16.) Kt. határozata
/Bér Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratáról/
Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és a
végrehajtására az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselı-testület a Bér Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat
1. melléklete szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselı-testület elrendeli az alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.
3./ A Képviselı-testület a dokumentumok aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelıs. Polgármester
Határidı: azonnal
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Megérkezett Gyebnár László képviselı így a képviselı-testület létszáma 5 fı.
Matics János polgármester: ismerteti a képviselıvel az ülés eltelt idıszakának napirendjét
és döntéseit
3) Megbízott jegyzı kinevezése
Matics János polgármester: bemutatja a meghívott Vanyarci jegyzıasszonyt Várnai Ildikót.
Elmondja hogy azon idıre amíg a Polgármesteri Hivatalnak nem lesz pályázat útján
választott ill. kinevezett jegyzıje, szükség van egy megbízott jegyzıre aki a hatósági ügyeket
és a jegyzıi feladatokat ellátja.
Ezért javasolom Várnai Ildikó kinevezését meghatározott idıre. Heti 1 alkalommal napi 8
órába - a csütörtöki napokon - havi bruttó 100.000 Ft munkabérért.
Jelentıs feladatbeli elmaradások vannak és ezek megoldására kezdetben lehet hogy nem lesz
elég a heti 1 alkalom több napra is lesz szükség.
Várnai Ildikó: köszönöm a bizalmat részemrıl június 1-tıl nincs akadálya a kinevezésnek és
a fennálló feladatokat ha szükség van rá akkor természetesen idıkorláttól függetlenül
elvégzem. Remélem mihamarabb létre tudjuk hozni a közös hivatalunkat én sajnálom, hogy
Erdıkürt ebben nem partner mert együtt lett volna ideális a településeknek.
Matics János polgármester: amennyiben a t. képviselı társaim egyetértenek a
javaslatommal kérem szavazzunk.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
24/2012. (V.16.) Kt. határozata
( Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
megbízott jegyzıjének Kinevezése )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
2012.június 01. napjával Várnai Ildikót / Hanák Ildikó 2100 Gödöllı Batthyány L. út 93
szám alatti lakost /
Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzıjének kinevezi.
2./ A Képviselı-testület a jegyzı megbízási díját havi bruttó 100.000,- Ft azaz: egyszázezer
ft-ban határozza meg.
3./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a kinevezés határozott idıre, a jegyzıi állás
betöltéséig szól.
4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelıen a szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
4) Családsegítı Szolgálat Megállapodásának módosításáról
Matics János polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy 6 településnek van közös
társulása. Az elmúlt idıszakban történt ellenırzés során egyik kifogásként merült fel a
Szolgálat megnevezése. A Megállapodásban szereplı név nem helyes mert a megnevezésbıl
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hiányzik a Társulás szó. Így a helyes elnevezés Családsegítı és Gyermekléti Szolgálati
Társulás ez az új név amit módosíttatni kell a Mőködési Engedélyben.
Így javasolom az új név elfogadását. Ha kérdés egyéb javaslat nincs akkor szavazzunk!
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2012. (V.16.) Kt. határozata
/ Családsegítı Szolgálat Megállapodásának módosításáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
elfogadta a Családsegítı és Gyermekléti Szolgálati Társulás új névként.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelıen a szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
5) Döntés kisebb összegő kamatok törlésérıl
Matics János polgármester: elmondja, hogy 500,- Ft alatti kamatokat javasolja eltörölni,
hisz a postadíj, csekkdíj többe kerül. Ezek a kamatok zömében abból is adódnak hogy voltak
ügyfelek akik ugyan 1 hónappal késıbb fizették be a gépjármőadót de a második részletet
meg ehhez viszonyítva 5 hónappal elıbb teljesítették. Így az én jóérzésem szerint nem illik
kamatot felszámolnunk. Ez az összeg összesen 2.700 Ft-ot tesz ki.
Kérem a javaslat elfogadását. Szavazzunk!
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
26/2012. (V.16.) Kt. határozata
/ kisebb összegő kamatok törlésérıl /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
az 1. számú mellékletben felsorolt 500 Ft alatti kamatokat törli .
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a szükséges intézkedéseket
tegye meg és a p.ü. ügyintézıt tájékoztassa
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
6) A 2011.évi Költségvetési beszámoló elfogadása
Matics János polgármester: A 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásának határideje
április 30-val már lejárt. A körjegyzıségnél fennálló anomáliák miatt nem tudtuk ezt a
feladatunkat idáig prezentálni. Mint a megkapott beszámolóból látható, hogy a 2011. évet
közel a nulla eredményhez zártuk. Ez köszönhetı a nagy megszorításainknak és
takarékosságnak, bár a bevételek nem a tervezettek szerint alakultak így a kiadásainkat is
ehhez mérten kellett alakítani.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
3/2012. (V.16.) Önk. rendelete
/ Bér Község Önkormányzatának 2011.évi Költségvetési Beszámolójáról /
( a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete )
7) Döntés hozatal jegyzıi állás kiírására
Matics János polgármester: A jegyzıi pályázatot a törvényben meghatározott módon meg
kell hirdetni. Javasolta a jegyzıi pályázat meghirdetésének elfogadását.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2012. (V.16.) Kt. határozata
/ jegyzıi pályázat kiírása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján új
jegyzıi pályázat kiírását elfogadta.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal
8) Döntés pályázatok elıkészítésérıl és beadásáról
Matics János polgármester: a közeljövıben kiírásra kerül majd az energiapályázat.
Mint ismeretes ezzel kapcsolatosan már van egy elıkészített pályázatunk ami sajnálattal az
elızı kiírásban nem volt nyertes de újra be fogjuk adni mihelyt lehetıség nyílik. Ez a
BIOGÁZ pályázatunk. Az elmúlt idıszakban jelentkezett egy cég akik napelemes
pályázatírással foglalkoznak így elkészítettünk 2 db pályázati anyagot egy a hivatal-iskola
másik az óvoda
A Hivatalhoz történı beszerelés bekerülési költsége kb. 3.585.000 forint lenne ebbıl a
szükséges önerı kb. 538.000 e. Ft. ez a rendszer visszadolgozik a hálózatra amit az Émász
megtérít az intézménynek a fogyasztási számlán került jóváírásra. A megtérülési ideje 3,1 év.
Ez 85%-os támogatottságú ami az eddigi lehetıségekhez képest nagyon jó. Lehet hogy az
önerıt is meg tudjuk pályázni.
Az óvodához történı beszerelés 2.064.000 Ft bekerülési költségbe kerülne az önerı 310.000
forint.
Az óvoda tetıszerkezete teljes mértékben felújításra szorul, illetve olyan intézményt kell
kialakítani ami az UNIÓ elıírásainak teljes mértékben megfelel. Erre is szeretnék majd
beadni pályázatot ezért el kell kezdenünk az elıkészítését.
Gyebnár László képviselı: Ki fogja ezeket a pályázatokat megírni? Ki készítette el a
pályázathoz szükséges elıszámításokat?
Matics János polgármester: erre külön pályázatírók vannak akik a komplett pályázatot
elkészítik. Jelenleg folyik a pályázatíró keresése. A költséghatékonyság már ki van számolva.
Egy cég végezte el ezt a számítást egyenlıre költségmentesen.
A már beadott pályázatokról tájékoztatásul elmondja, hogy a Polgárırség által beadott
kamerarendszerre vonatkozó pályázat illetve a Bér Sportegyesület által beadott sportöltözıre
vonatkozó pályázat is nyert a LEADER keretén belül.
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A Polgárırség kamera kivitelezésére várjuk az elindításhoz szükséges Szerzıdést.
A Sportegyesületi pályázat egy kissé bonyolultabb ügy mivel ott még az építési engedély sem
jött meg és az eredeti pályázathoz képest változások történnek.
A közfoglalkoztatáshoz beadott pályázatra csak 2 fı közfoglalkoztatottat kaptunk. Ez a
továbbiakban gondot okoz, hisz béren 61 regisztrált munkanélküli van és az eddig általuk
ellátott munkát más módon kell megoldani.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
28/2012. (V.16.) Kt. határozata
/ pályázatok beadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
úgy dönt, hogy a pályázatokat elı kell készíteni és a kiírást követıen be kell nyújtani.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázatírónak a kiválasztására és
szerzıdésének aláírására
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: értelem szerint
Mivel több napirend nem volt megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
Kmft.

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

------------------------------Tóthné Juhász Erika
körj. részérıl

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