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Készült: Bér: 2012 július 12.-én 17. 19.-óra.
Jelen vannak:
Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Gyebnár László Karaba Pál
Sulyan Andrásné képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Várnai Ildikó jegyzı.
Matics János polgármester: Köszönti a képviselıket megállapítja, hogy a
Képviselı-testülete 5 tagjából 5 tagja jelen van így az ülés határozat-képes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Sulyan Andrásné és Gyebnár László képviselıt jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Matics János javaslatot tesz a napirendre.
NAPIREND:
1./ Bér Község Jelképeirıl és névhasználatáról szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása, és elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása és elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ A civil szervezetek támogatási rendjérıl szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása, és elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bér Együttmőködési Megállapodás elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Béri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttmőködési Megállapodás elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6./ Döntés Társulási Megállapodások felmondásáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7./ Megállapodás megtárgyalása és jóváhagyása az ÉMRV Zrt vízszolgáltatásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Zárt ülés:
1./ Szociális kérelmekrıl döntés
A Képviselı-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ Bér Község Jelképeirıl és névhasználatáról szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása, és elfogadása:
Matics János polgármester: Mivel az elıterjesztést mindenki kézhez kapta így nem sokat
szeretnék mondani ezen napirenddel kapcsolatosan Nógrád-megyében kevés olyan település
van, aminek nem volt, címere, és zászlaja. Örömmel jelentem be, hogy végre elkészült a mi
címerünk, és zászló tervünk is.
A színes megjelenítéső képek alapján elmondhatjuk, hogy sikerült egy nagyon szép, ízléses,
egyszerő, és településünkre jellemzı címert alkotni.
Természetesen ezzel egy idıben szükségessé vált a jelképeinkrıl és településünk
névhasználatáról bizonyos szabályokat lefektetni. Az önök elıtt lévı rendelettervezet
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véleményem szerint tartalmaz minden olyan elıírást, ami jelképeink megfelelı használatát,
illetve Bér település nevének használatát méltó képen védi.
Sulyan Andrásné: A címer szerintem a maga egyszerőségétıl válik igazán széppé, bár ha a
koronát is megjeleníthettük volna rajta, akkor még szebb lenne.
Matics János: Vannak bizonyos szabályok, amihez a szakemberek értenek és az ı javaslata
szerint településünkre a korona megjelenítése nem indokolt. Részemrıl sem látom hiányát
mert a cél nem a cifraság volt, szerintem így is nagyon tükrözi a helyi sajátosságokat a Béri
templomot és az Andezit kıoszlopokat amely Európa egyedisége..
Gyebnár László: A rendelettervezetbe foglalt névhasználati szabályok szerintem mindent
tartalmaznak, amit kell. A tervezet elfogadását javaslom.
A Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2012.(VII.12.) Önkormányzati rendelete
/ Bér Község jelképeirıl és névhasználatáról /
( a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi )
2./ Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása és elfogadása:
Matics János polgármester: Az új szabálysértési törvény hatálybalépését követıen, az
önkormányzatnak megszőnt az a lehetısége, hogy önkormányzati rendeletben szabálysértési
tényállást állapíthasson meg. Tehát azok az elfogadott rendeleteink, melyben egyes
tevékenységeket az önkormányzat szabálysértésnek minısített, és a szabálysértés eljárás
illetve a bírság kiszabása a jegyzı hatáskörébe tarozott , már nem felelnek meg a törvényi
elıírásoknak, így azokat hatályon kívül kell helyeznünk.
Szükségessé vált azonban, olyan megoldást találni, amely lehetıvé teszi az önkormányzatok
számára, hogy a helyben elıforduló, és szabálysértésnek nem minısülı magatartási
szabályokat írhasson elı, és ezek betartását kikényszeríthesse.
Erre van most lehetıségünk, és felhatalmazásunk az új önkormányzati törvény alapján. Az
úgynevezett tiltott közösségellenes magatartásokat a testület meghatározhatja, ezek
elkövetıivel szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedı helyszíni, vagy
közigazgatási bírság szabható ki.
Javasolom a bírság kivetésének a hatáskör átruházását a jegyzıre, hiszen a szabálysértési
eljárások lefolytatása során, ebben már úgy is gyakorlatot szerzet.
Sulyan Andrásné: Szeretném, ha a Tervezetbe még a tiltott magatartások közé bekerülne,
hogy ne lehessen hangosan zenét hallgatni a kertben, úgy, hogy a körülöttük élık nem hallják
tıle egymás szavát.
Várnai Ildikó: Akkor a 11. fejezetet kiegészítjük egy 3. ponttal, a következık szerint.
Tiltott közösségellenes magatartást valósít meg, aki Bér Község Önkormányzat közigazgatási
területén, elıre bejelentett, és engedélyezett rendezvények kivételével oly módon hallgat
zenét, kertben, vagy közterületen, hogy az mások nyugalmát, és pihenéshez való jogát
jelentısen zavarja.
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Matics János: Bizonyára nem sikerült felsorolnunk valamennyi olyam magatartási elıírást,
ami zavaró lehet a közösségi együttélésben, de a rendeletünket, még módosíthatjuk, és
kiegészíthetjük a késıbbiek során.
Javaslom, hogy fogadjuk el ebben a formában, a jegyzıasszony által elmondott kiegészítéssel,
és egyben hatályon kívül helyezhetjük azokat a rendeleteinket, amelyekben szabálysértési
tényállást állapítottunk meg.
A Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2012.(VII.12.) Önkormányzati rendelete
/A tiltott, közösségellenes magatartásokról/
( a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi )
3./ A civil szervezetek támogatási rendjérıl szóló önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása, és elfogadása:
Matics János polgármester: A rendelettervezet önök elıtt van. A támogatott szervezeteink,
jelenleg a polgárırség, és a sportegyesület. Velük eddig is voltak együttmőködési
megállapodásaink, de célszerő a támogatási rend szabályairól egységes rendeleti szabályozást
elfogadni, hogy a közpénzekbıl támogatásra nyújtott források szabályozott legyen. Ugyan
nem hivatalos értesülésem szerint még van civilszervezet a településünkön de azok ez idáig
nem mőködnek együtt az Önkormányzatunkkal és nem is tudom, hogy be vannak e jegyezve
vagy csak önszervezıdés. Amennyiben ık is teljesítik a rendeletben elıírt feltételeket akkor
természetesen a pénzügyi lehetıségünkhöz mérten jogosultak támogatásra.
Karaba Pál: Célszerő lenne, mert a civil szervezetekre vonatkozó törvény változott, lehet,
hogy lesznek még Béren más civil szervezetek, akik megfelelnek majd a közhasznúsági
elıírásoknak. Sokkal kedvezıbb feltételekkel pályázhatnak, mint az önkormányzat, de ehhez
velük is együttmőködési megállapodást kell kötnünk.
Javaslom a tervezet elfogadását.
A Képviselı-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2012.(VII.12.) Önkormányzati rendelete
/A civil szervezetek támogatási rendjérıl/
( a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi )
4./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bér Együttmőködési Megállapodásának
elfogadása:
Matics János polgármester: Az együttmőködési megállapodást a tırvényi elıírásoknak
megfelelıen már június 1.-én aláírtuk, de a testület részérıl történı jóváhagyás ez idáig
elmaradt. Ezért kérem, ha a t. képviselık a megállapodásban rögzítettekkel egyetértenek
akkor döntsünk a megállapodás elfogadásáról.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
36/2012.(VII.12.) Kt. határozata
/Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bér
Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 64/2011.(XI.10.) kt. határozatát
hatályon kívül helyezi.
2./ A Képviselı-testület 2012.július 12. napjától kezdıdıen határozatlan idıre
együttmőködési megállapodást köt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bér,
amelyet az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagy.
Határidı: azonnal
felülvizsgálatra:

évente január 31., illetve választás esetén alakuló ülést
követı 30 napon belül

Felelıs: polgármester
5./ Béri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttmőködési megállapodásának
elfogadása:
Matics János polgármester: Az együttmőködési megállapodást a tırvényi elıírásoknak
megfelelıen már június 1.-én aláírtuk, de a testület részérıl történı jóváhagyás ez idáig
elmaradt. Ezért kérem, ha a t. képviselık a megállapodásban rögzítettekkel egyetértenek
akkor döntsünk a megállapodás elfogadásáról.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
37/2012.(VII.12.) Kt. határozata
/Béri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 65/2011.(XI.10.) kt. határozatát
hatályon kívül helyezi.
2./ A Képviselı-testület 2012.július 12. napjától kezdıdıen határozatlan idıre
együttmőködési megállapodást köt a Béri Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amelyet
az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagy.
Határidı:

azonnal
felülvizsgálatra: évente január 31., illetve
választás esetén alakuló ülést követı 30 napon belül
Felelıs: polgármester
6./ Döntés Társulási Megállapodások felmondásáról:
Matics János: elsıként javaslom, hogy fogadja el a testület a Pásztói Kistérség Társulás
(PKT) keretében mőködtetett „ szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás” feladatellátásából
való kilépésünket, mivel ezt a szándékunkat minimum 6 hónappal a kilépést megelızıen be
kell jelentenünk. A társulásban mőködtetett szociális ellátással a Társulás ebben az évben is
mint minden évben idáig nem volt hajlandó elszámolni és természetesen átutalni a részünkre
járó költségeket. Az új önkormányzati törvény 2013. január 1.-ét követıen hatályba lépése
sok változás is tervezetben van a Kistérségi Társulásokkal kapcsolatosan megszőnik a
kötelezıség. Új társulási formák jöhetnek létre, és nem kötelezı formában amiben már
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valószínősíthetı, hogy egyenlı esélyő feltételek lehetnek. Azok a feltételek amik a mai PKT
Megállapodásában vannak rögzítve azok nem szolgálják a települések érdekeit csak Pásztóét.
Kérem javaslatom elfogadását és támogatását.
Ha nincs kérdés szavazzunk.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
38/2012.(VII.12.) Kt. határozata
/ Szociális Intézményi feladatellátásának felmondása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szociális étkeztetés
feladat ellátását 2012. december.31. napjával a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Intézményében való mőködtetését felmondja.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület a 2012. december 31. napjával
a házi segítségnyújtás feladat ellátását a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás Szociális
Intézményében való mőködtetését felmondja.
3./ Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szociális Intézményi Társulásból
a fenti feladatellátás megszüntetési szándékról tájékoztassa a Pásztói Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsát.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: azonnal.
Matics János: másodikként javasolnám a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelı
és környezetvédelmi Közhasznú Társaságból való kilépésünket. Ennek a társaságnak egy
ideig az volt a szerepe, hogy havonta felmérte a település belterületi útjainak hibáit és
rendszeresen jegyzıkönyvet készített róla. Természetesen ezért évente súlyos tízezer Ft-okat
fizettünk amit ha az utakra költöttünk volna nem lenne kátyú. Két évvel ez elött felmondtam a
szolgáltatást és mivel más szerepe nincs az Önkormányzatunkkal szemben így javasolom,
hogy tagságunkat is szüntessük meg esetleges jövıbeni kötelezettség miatt.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
39/2012.(VII.12.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzatok Közútkezelı és környezetvédelmi Közhasznú Társaságának a
továbbiakban nem kíván tagja lenni.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy határozatáról értesítse a Társaság elnökét
és tegye meg a szükséges intézkedéseket a megszüntetéssel kapcsolatban.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
7./ Üzemeltetési Szerzıdés megtárgyalása és jóváhagyása az ÉRV Zr vízszolgáltatásáról.
Matics János polgármester: Az elıterjesztést és az Üzemeltetési Szerzıdés tervezetet
mindenki megkapta. Részemrıl többszöri áttanulmányozás után az alábbi módosítással
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tudom jelen esetben támogatni. Mivel a vízszolgáltatást a vízügyi törvényben
meghatározottak szerint más szolgáltatóval nem tudjuk biztosítani így az ÉRV Zrt ajánlatát el
kell fogadnunk. Az viszont nem támogatható, hogy a használati díj (a Dél-Nógrádi Vízmő
Kft. részére kerüljön megfizetésre).
Ezt azzal indokolnám, hogy több éven keresztül az önkormányzatunk súlyos 100 ezrekkel
járult hozzá a Kft üzemeléséhez melybıl Pásztó és az egyéb közeli ( holdudvar) települések
fejlesztését finanszírozták. Béren egyetlen FT sem lett felhasználva.
Amennyiben a jövıben olyan egyértelmő Megállapodást köttetik a Dél-Nógrádi Vízmő Kftvel melyben garancia van arra, hogy Béren is történik fejlesztés akkor majd ebben a témában
döntsünk a változásról.
Jelen esetben csak az ÉRV Zrt-re vonatkozó döntést hozzuk meg.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
40/2012.(VII.12.) Kt. határozata
( az ÉRV Zrt Üzemeltetési Szerzıdés aláírásáról )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az ÉRV Zrt Teljes Körő
Üzemeltetési Jog Vásárlási Szerzıdését az alábbi módosítással fogadja el.
- Ezen Szerzıdés keretén belül nem köt megállapodást a Dél-Nógrádi Vízmő Kft-vel
- A szerzıdés 4. pont 2.bek.-ben Törölve: Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a bérleti- és
használati díj a Dél-Nógrádi Vízmő Kft. részére kerüljön megfizetésre.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az ÉRV Zrt Bérleti
Üzemeltetési Szerzıdését az alábbi módosítással fogadja el.
- Ezen Szerzıdés keretén belül nem köt megállapodást a Dél-Nógrádi Vízmő Kft-vel
- A szerzıdés 1.10. pontja 5.bek.-ben Törölve: Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a
bérleti- és használati díj a Dél-Nógrádi Vízmő Kft. részére kerüljön megfizetésre.
- A szerzıdés 1.11. pontja 3.bek.-ben Törölve: Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a
bérleti- és használati díj a Dél-Nógrádi Vízmő Kft. részére kerüljön megfizetésre.
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Szerzıdés módosításaival az
aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Mivel több napirend nem lévén Matics János polgármester: megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
Kmft.
--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Várnai Ildikó
mb. jegyzı

--------------------------------------------------------Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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