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JEGYZİKÖNYV

Készült Vanyarc Bér Község Önkormányzatainak, Képviselı-testületei 2012. november 30.án
megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak: Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné és Gyebnár László
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Kmety Mihályné Sz.N.Ö. elnök helyettese
Horváth Istvánné BRNÖ elnöke
Matics János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a képviselı-testületek határozatképes, az 5 fıbıl 4 jelen van az ülést
megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Gyebnár László és Osztroluczki Pál, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.)
2.)
3.)
4.)

Bér Község Településrendezési tervének jóváhagyása
Bér Község Építési Szabályzatának jóváhagyása
Döntés Közös Önkormányzati hivatal alakításáról
Bér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és
elfogadása
5.) 13/2012.(XI.30.) Önkormányzat rendelete a 6/2012.(VI.14.) Önk. rendeletmódosításáról
6.) 14/2012.(XI.30.) Önkormányzati rendelete az étkeztetés intézményi térítési díja
valamint nyersanyagnorma megállapításáról
7.) 15/2012. (XI.30.) Önkormányzat rendelete (2013. évi szolgáltatási és egyéb díjai )
8.) 16/2012. (XI.30.) Önkormányzat rendelete a (9/2012.(VII.12.) Önk. rendelet
visszavonása)
9.) Határozathozatal a házi segítségnyújtás ellátásáról
10.) Döntés munkabér hitel meghosszabbítására
11.) Döntés folyószámla hitel meghosszabbítására
12.) Határozathozatal a Béri óvoda 2013/2014. nevelési évi mőködtetésérıl
13.) A START munkaprogram részvételének jóváhagyása
14.) Bér Község Képviselı-testület 2013. évi üléstervének elfogadása.
15.) Bér Község Önkormányzat 2013. évi belsıellenırzési tervének elfogadása
16.) A 2012. évi falukarácsony megtárgyalása
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
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1.) Bér Község Településrendezési tervének jóváhagyása
Matics János: mindannyiunk számára ismeretes a rendezési terv és építési szabályzatunk
több éve húzódó anomáliája, végre a mai napon pontot tehetünk az ügy végére.
Sajnos az elızı Önkormányzati vezetésnek köszönhetıen ez jelentıs többlet kiadásba került,
mert az általuk pályázat alapján nyert 6.millió ft. elveszett mivel nem készítették el határidıre.
Megkaptuk a Megyei Fıépítész Úr véleményezését a településrendezési tervünkrıl, melyben
leírja, hogy a terv kiváló, és alkalmas a Képviselı-testület részére történı elıterjesztésre, és
támogatja annak elfogadását. Részemrıl is áttanulmányozásra került az anyag igaz, nagy
szakértelmem túlzottan nincs e téren de településrıl a leírtakat részemrıl is színvonalasnak
tartom.
Ehhez sokkal több mondanivalóm nincs, javaslom a terv elfogadását.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
67/2012.(XI.30.) Kt. határozata
/ Bér Község Településrendezési Tervérıl /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Bér Község
Településrendezési Tervét elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
2.)Bér Község Építési Szabályzatának elfogadása
Matics János: Mivel ez a napirend szorosan összefügg az elızıvel így további hozzáfőzni
valóm nincs ha egyéb kérdés javaslat nincs akkor javasolom a Képviselı-testületnek a
rendelet elfogadását
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
12/2012.(XI.30.) Önk. Rendelete
/ Bér Község Építési Szabályzatáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Bér Község
Építési Szabályzatát elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a rendelet kihirdetésére és a szokásos módon
annak közzétételére
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, körjegyzı.
3.) Döntés Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról
Matics János: Ez a téma nálunk már azt hiszem elızıekben is eléggé átlett tárgyalva mivel
majdnem minden ülésünkön szóesett és tárgyaltunk róla így újra nem olvasom fel a törvényt.
Sajnálattal az én álláspontom ezzel kapcsolatosan eléggé negatív mivel az eltelt 3 hónapban
szembesülhettünk azon elızetes aggodalmaimmal amit Szirákkal szemben megfogalmaztam
sajnos beigazolódtak. Nagyon nagy energiát vont el a körjegyzıségtıl Sziráki Önkormányzatnál
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tartott Számvevıszéki ellenırzés mert több évre visszamenıleg nem voltak rendbe az iratok és
valószínő, hogy ez a 2013 évben is hasonló lesz mert a jelentés akkorra lesz kész amiket pótolni
kell majd. A probléma sajnos az, hogy a számba jöhetı településeken már döntöttek és nincs
igen más lehetıségünk kilátásban ezért elsıként csak a jelenlegi körjegyzıséget javasolom mivel
nem tudom, hogy a másik két településsel sikerül e megállapodást kötni ezért tájékozódok a
további lehetıségek iránt is. Szóba jöhetı települések még Buják vagy Kálló-Erdıtarcsa. Ha
nincs más véleményjavaslat akkor döntsünk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
68/2012.(XI.30.) Kt. határozata
/ Szándéknyilat közös hivatal alakításáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
2013. január 01. Közös Önkormányzati Hivatalt kíván létrehozni Vanyarc, és Szirák
települések Önkormányzataival.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások mielıbbi megkezdésére
és a Megállapodás elıkészítésének részvételére.
Felelıs. polgármester
Határidı: azonnal
4.) Bér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és
elfogadása:
Matics János: a koncepciót, a törvény elıírásai alapján november 15.-ig kellene a
testületeknek megtárgyalni, és elfogadni. Jelenleg ott tartunk, hogy igazából még mindig nem
tudunk mirıl tárgyalni, hiszen a jövı évi önkormányzati bevételeink a költségvetés végleges
szövegének elfogadásáig, nem ismeretesek. A sokadik módosítási indítványt olvassuk, tehát
lényegében csak általánosan megfogalmazott célokat tudtunk elıterjeszteni.
A kiadási oldal már látszik, de, hogy a kiadáshoz viszonyítva a bevételi oldal hogyan alakul,
azt nem tudjuk. Az tény, hogy 2013 január 1.-tıl feladatalapú finanszírozás lesz, ami
elméletben azt jelenti, hogy amennyit például az óvodára költünk, annyit fognak ténylegesen
megfinanszírozni, de ebben azért nem bízom, mindaddig, amíg nem látom.
Mondom ezt azért, mert már most látszik, hogy a helyi bevételek csökkenni fognak, nem csak
úgy, hogy elveszik, hanem úgy is, hogy a be nem szedett adók mértékével is csökkentik az
önkormányzatok támogatását. Számításaim szerint legalább 10 millióval kapunk kevesebbet a
következı évben, úgy, hogy feladatot nem visznek el, kizárólag olyan ügyek kerülnek járási
hatáskörbe, ami nálunk eddig sem fordult elı, vagy csak nagyon ritkán.
Tervezett beruházásaink, pályázati források elnyeréséhez kötöttek.
Mint Önök is tudják, tervezzük a biogáz megvalósítását, az óvodánkba, és az iskolánkba a
napelemes rendszer kialakítását, valamint az óvoda hıszigetelésére és tetıfelújítására is
szeretnénk pályázni. Azt, hogy a pályázatok önrészét hogyan fogjuk elıteremteni még
kérdéses, de talán lesz lehetıségünk az önrészre is támogatási kérelmet beadni.
Az iskolánk fenntartását és üzemeltetését 2013. január 1.-tıl átveszi az Oktatási tárca, tehát
hamarosan át kell adnunk az épületet, és az eszközöket ingyenes használatra. Elméletben az
iskolánk így helyben is megmarad, és szerintem 99%, hogy ez a jövı évben is így lesz.
Osztroluczki Pál: Az iskola összevonásokról tudunk-e már valamit?
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Matics János: Még nem tudunk semmi konkrétat, de nem biztos, hogy sor kerül bármiféle
összevonásra. A nagy iskoláknál talán lesz, de a szándék szerint, az alsó tagozatok helyben
maradnak. Legutóbbi információm szerint, ha legalább 8 szülı kéri az iskola létét helyben,
akkor azt itt kell fenntartani. Ez az alsó tagozatra vonatkozik.
A koncepcióval kapcsolatosan ennyit tudunk egyenlıre, úgyhogy ha több kérdés, vagy
hozzászólás nincs, akkor javaslom, fogadjuk el.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
69/2012.( XI. 30) Kt. határozata
/ a 2013. évi Költségvetés Koncepciójáról /
(A koncepció a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, az írásos elıterjesztésben foglaltakban a
2013. évi gazdálkodásra vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Költségvetés részletes
elıterjesztésére
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
5.) 13/2012.(XI.30.) Önkormányzat rendelete a 6/2012.(VI.14.) Önk. rendeletmódosításáról
Matics János: t. képviselı társaim mivel a 2013.-évi kommunális hulladékszállítási díjat meg
kell állapítanunk így kérem a jelenlegi díjaink 4,2%-os törvényben meghatározott inflációval
való díj emelését elfogadni. A szolgáltató ajánlata ennél jóval magasabb 40% de a lakosság
jövedelem szintjének a teherbíró képessége azt nem engedi meg így részemrıl ezt tartom
elfogadhatónak.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
13/2012.(XI.30.) Önk. Rendelete
/ a 6/2012.(VI.14.) Önk. rendeletmódosítása /
( a kommunális hulladékszállítás díjáról )
/ a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Bér Község
kommunális hulladékszállításról szóló díj rendeletét elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a rendelet kihirdetésére és a szokásos módon
annak közzétételére
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, körjegyzı.
6.) 14/2012.(XI.30.) Önkormányzati rendelete az étkeztetés intézményi térítési díja
valamint nyersanyagnorma megállapításáról
Matics János: Elızetes számítások alapján elkészült az étkeztetés nyersanyag normája
melyet sajnos elég nehéz lesz tartani az ismeretes anyag és energia árak mellett de ha a bérek
tekintetében tudunk csökkenteni a közmunka lehetıségekkel abban az esetben
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valószínősíthetı, hogy tarthatók lesznek az árak. Mindenki tanulmányozhatta a számokat
sajnos ez alá nem lehet tervezni így is kb 15-20%-os többlet költséggel kell majd
végeredményként számítani.
Ha egyetértenek a számításokkal kérem szavazzunk az elfogadásról.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
14/2012.(XI.30.) Önk. rendelete
( az étkeztetés intézményi térítési díja )
/ a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Bér Község
intézményi étkeztetés térítési díja szóló díj rendeletét elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a rendelet kihirdetésére és a szokásos módon
annak közzétételére
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, körjegyzı.
7.) 15/2012. (XI.30.) Önkormányzat rendelete (2013. évi szolgáltatási és egyéb díjai )
Matics János: mivel a Költségvetés koncepciónkba elfogadott bevételekben tervezve van a
bevételi oldalon a saját bevételeink amelyben szerepelnek a szolgáltatási díjaink ezért azt,
hogy január 01.-én bevezetésre kerüljenek el kell fogadnunk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
15/2012. (XI.30.) Önkormányzat rendelete
(2013. évi szolgáltatási és egyéb díjai )
/ a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy Bér Község
2013. évi szolgáltatási és egyéb díj rendeletét elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a rendelet kihirdetésére és a szokásos módon
annak közzétételére
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, körjegyzı.
8.) 16/2012. (XII.12.) Önkormányzat rendelete a 9/2012.(VII.12.) Önk. rendelet visszavonása
Matics János: tisztelt képviselık! Az Alkotmány Bíróság határozatában megsemmisítette az
Önkormányzatok által hozott Közösségellenes Magatartás -ra vonatkozó rendeletét vagyis azt
vissza kell vonnunk. Így igazán az én meglátásom szerint még az a lehetıség is megszőnt, hogy
azok az állampolgárok akik ne tán féltek attól, hogy valami nem a szabályoknak megfelelı
magatartásuk miatt bírsággal lesznek sújtva azok is szabadon azt tesznek ami nekik jó. Mert ha
valaki ebben az országban az ellenkezıjét állítja annál valami nincs rendjén. Van lehetıség a
Járási Hivatalnál szabálysértési eljárás kezdeményezésére de azt hiszem jobb ha meg sem
kíséreljük mert csak problémát okozunk magunknak. Így nincs mit tennünk el kell tőrni és
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nézni, hogy a kutyák rohangálnak az úton a járdákat és egyéb területeket nem takarítják stb.
Vagyis kijelenthetjük, hogy megszőnt a település közösségére vonatkozó egységes kötelezıség.
Tovább nem ragozom aggályaimat kijelenthetem, hogy amiért 6 éven keresztül küzdöttem és
nem kis sikerrel mehet a szemétben. Mától szabad a gazda
Azt a kérdést, hogy egyetértenek e velem nem teszem fel hanem azt, hogy szavazzunk ugyan
nincs választás csak egy.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı rendeletet hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
16/2012. (XI.30.) Önkormányzat rendelete
(9/2012.(VII.12.) Önk. rendelet visszavonása)
/ a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete /
1./ A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a rendelet kihirdetésére és a szokásos módon
annak közzétételére
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, körjegyzı.
9.)Határozathozatal a házi segítségnyújtás ellátásáról
Matics János: Arról már többször is beszéltünk, hogy településünkön a házi segítségnyújtást
a Baptista Szeretetszolgálat is végzi. A Szeretetszolgálattal Megállapodást írtam alá, melyben
egyértelmően az szerepel, hogy ehhez semmiféle anyagi támogatást tılünk nem kérnek.
A feladat ellátását, a Pásztói Kistérségi Társulásban látjuk el, amennyiben valaki inkább a
kistérségi Társulás által biztosított házi segítségnyújtást kívánja igénybe venni az sajnos a
normatíva csökkentése miatt térítés ellenében, erre továbbra is van lehetısége.
Nemrégiben volt egy összejövetel Pásztón, ahol Sisák Imre Úr, mint elnök, felsorolta Bér
települést is, mint tartozót, azzal összefüggésben, hogy a házi szociális gondozók többek
között a mi tartozásunk miatt nem fognak fizetést kapni. Ez nagyon etikátlan felszólalás volt,
hiszen azóta már kiderült számukra is, hogy a Kistérség tartozik Bér településnek mintegy
800.000 forinttal. Azóta már utaltak is vissza valamennyit, de nem a teljes összeget. Mint az is
ismeretes, hogy júliusba hoztunk határozatot a Társulásból való kilépésrıl de a Társulási
Tanács nem hozta meg a döntését és ezért nem tudtuk a Mőködési Engedélyt megkérni az
önálló szociális ellátásra. Ezt csak egy kis kitérıként szerettem volna elmondani.
Tehát 2013. január 1.-tıl a feladatellátást a Baptista Szeretetszolgálat is végzi ingyenesen a
Pásztói Kistérségi Társulásba pedig mint a költségvetésünk tárgyalásakor elfogadott 160,ft/nap díj ellenében.
Kérem a testületet, hogy hagyja jóvá az errıl szóló megállapodást.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
70/2012.(XI.30.) Kt. határozata
/ Megállapodás házi segítségnyújtásra /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy 2013. január 1.-tıl az
Önkormányzat kötelezı feladatának a házi segítségnyújtásnak ellátására,
Megállapodást köt a Baptista Szeretetszolgálattal, úgy, hogy a feladatellátásra, saját
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forrásból, kiegészítést nem nyújt.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
10.) Döntés munkabér hitel meghosszabbítására:
Matics János: t. képviselı társaim! Igaz az elızetes ismereteink szerint a Kormány rendezni
fogja az önkormányzatok adósságait de amíg azt a Parlament nem fogadja el addig nem
számíthatunk 100% os megoldással. Mivel a fennálló hitelünk decemberbe lejár ezért fedezeti
biztosítékként, hogy a segélyeket és jövedelmeket ki tudjuk fizetni biztosítani kell a
hitellehetıséget a jövıre nézve. Ha a parlament rábólint a konszolidációra abban az esetben
nem aktuális a hitel felvétele.
Kérem a határozat elfogadását
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
71/2012.(XI.30.) Kt. határozata
( Munkabérhitel felvételérıl )
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a bérjellegő kifizetések
finanszírozása céljából 2013. évben havonta maximum 2.500.000,-Ft azaz
Kettımillió-ötszázezer forint összegő munkabérhitel felvételérıl dönt.
2./A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerzıdés alapján
havonta igényelhetı munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá,
hogy a hitelt a folyósítást követı 30 napon belül a részére folyósított állami
támogatásból visszafizeti.
3./A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert (és a körjegyzıt) a fennálló hitel
meghosszabbításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Várnai Ildikó körjegyzı
11.) Döntés folyószámla hitel meghosszabbítására
Matics János: ezen napirendi ponthoz nincs további mondanivalóm megegyezik az elızıvel.
Kérem a határozat elfogadását
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
72/2012.(XI.30.) Kt. határozata
/Folyószámlahitel felvételérıl/
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat finanszírozási
problémáinak áthidalása céljából 5.000.000,- Ft azaz: ötmillió forint összegő,
folyószámlahitel felvételérıl dönt.
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2./ A Képviselı testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési
bevételeit, valamint az önkormányzat tulajdonát képezı Bér, Petıfi út 32. szám alatti,
359. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant felajánlja, melynek becsült értéke 15 millió
forint, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és
járulékait a mindenkori éves költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3./ A Képviselı testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan
forgalomképes és nem képezi az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy
a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá.
4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a fennálló hitel
meghosszabbításával kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerzıdés aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Várnai Ildikó körjegyzı
12.) Határozathozatal a Béri óvoda 2013/2014. nevelési évi mőködtetésérıl
Matics János: Mindig azzal úszunk el, hogy társulásban látunk el feladatokat. Az Óvodánkat
szintén intézményfenntartói társulásban mőködtetjük, ahol a gesztor település, azaz Vanyarc
igényli a normatívát. A normatíva külön igényelhetı a mőködési kiadásokra, és külön a
személyi jellegő kifizetésekre. Megint abba a csapdába eshetünk, hogy a gesztor település
igényel, és nem adja át a leigényelt összeget, például a mőködési költségekre. Az is igaz, hogy
a normatíva egy részét még mindig a Kistérségi Társuláson keresztül kapjuk, illetve kapja
Vanyarc. Információim szerint a Kistérség Vanyarcnak 6 millió forinttal tartozik, ugyanis
nekik sem fizetnek már hónapok óta. Most elıállhat majd az a helyzet, hogy a gesztor
település nekünk nem fizet, mert nekik sem fizetnek. Ezért volt egy olyan felvetésem, hogy
visszavesszük az óvodát, megszüntetjük az intézményfenntartói társulásunkat. Többek között
azért is merült ez fel bennem, mert például pályázatot is csak a gesztor település nyújthat be,
mint ahogy ez eddig is volt, és mindig 6-szor meg kellett köszönnöm, hogy beadták azt a
pályázatot, amit én írtam meg, és nekik semmi dolguk nem volt vele. Igazából túl sok
elınyünk nincs a társulásból, inkább majdnem csak semmi. Mint a költségvetési
elıterjesztésbıl is kitőnik kedvezıbb a finanszírozásunk ha önállóan tartjuk fenn az óvodát.
Sajnos azonban itt is az a probléma, hogy mőködési engedély és OM azonosító nélkül nem
igényelhetünk önállóan normatívát, tehát egyelıre továbbra is Vanyarcról igényelnek.
Ezért el kell gondolkodni azon, hogy a nevelési év végén megszüntessük ( augusztustól) az
intézmény-fenntartói társulásunkat. Javasolom, hogy a közeljövıben döntsünk az önállóság
mellett, hogy ne függjünk senkitıl.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
73/2012.(XI.30.) Kt. határozata
( Béri óvoda mőködtetésérıl )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a 2013/2014 nevelési
évtıl a Béri óvodát önállóan kívánja mőködtetni.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, felkéri a polgármestert és a körjegyzıt
tegye meg a szükséges intézkedéseket az érintettek értesítésére és a határozat végrehajtására
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Várnai Ildikó körjegyzı
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13.)A START munkaprogram részvételének jóváhagyása
Matics János: a START munkaprogramban 5 projektben adtam be pályázatot. Most az
egészet újra át kell dolgoznunk, költségelemzésekkel, pontos mennyiségekkel. Jelenleg az 5
projektbıl 2 látok megvalósíthatónak melyben 10-10 közfoglalkoztatottat lehet majd
alkalmazni. Most egy újabb programra is igényt adtunk be, amit úgy hívnak, hogy biokazán
program ebben 2 fı foglalkoztatható. Ez arról szól, hogy az óvodába lenne egy biokazán és ha
3 település együttesen pályázik, akkor pályázható egy aprítógépet is. Megírtam mind a három
önkormányzatnak a pályázatát így közösen pályáztunk Bér, Vanyarc, és Szirák településekkel.
Tervezet szerin decemberben lesz döntés a pályázatok ügyében. A Start program 100%-ban
támogatott ugyan vannak olyan költségek melyekre nem lehet támogatási összeget igényelni
pld. üzemanyag költség stb. ezek majd a döntés után látható így egyenlıre nem ismert de
becslésem szerint mintegy 4-500 eft. ra tehetı. Ezért javasolom, hogy 500.eft-ot e célra a
költségvetésünkbe betervezzünk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
74/2012.(XI.30.) Kt. határozata
( START program pályázat beadásáról és költség fedezetérıl)
1./Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a START
munkaprogram keretén belül összesen szeretne pályázatot benyújtani.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja a 2013.évi költségvetése terhére a
szükséges önrész biztosítására.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert ha a
pályázat eredményes a Támogatási Szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
13.)Bér Község Képviselı-testület 2013. évi üléstervének elfogadása.
Matics János: 2013. évi ülés és munkatervünk önök elıtt van. Javaslom az elfogadását,
hiszen a napirendek természetesen bıvíthetık az aktuális feladatoktól függıen.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
75/2012.(XI.30.) Kt. határozata
( Képviselı-testület 2013. évi ülésterve )
/ az ülésterv a határozat melléklete /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a 2013. évi üléstervét az
írásos elıterjesztésnek változatlan formában elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
15.)Bér Község Önkormányzat 2013. évi belsıellenırzési tervének elfogadása
Matics János: A javaslatom az, hogy az önkormányzatunk mőködési szabályzatainak
ellenırzését végezzék el. Jelenleg a belsı ellenırzést a Kistérségi Társulás végzi, de vélhetıen
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jövıre ezen is tudunk változtatni. Természetesen ennek függvény a Kistérségi Társulás 2013
évi mőködési feltételei. Mivel 2013. évtıl kötelezıen megszőnik a Kistérségi Társulás és mint
új Társulás új feltételekkel mőködik tovább. A feladat ellátásának módjáról majd jövı évben
döntünk, de az ellenırzés célterületeit, most meghatározhatjuk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
76/2012.(XI.30.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a 2013. –as
költségvetési évben az önkormányzat mőködésére vonatkozó szabályzatok ellenırzésének
vizsgálatát szeretné elvégeztetni a belsı ellenırzési vizsgálat során.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester.
16.) A 2012. évi falukarácsonyának tárgyalása döntése:
Matics János: gondolom mindannyian emlékszünk rá az elızı hasonló ünnepünkre mely
sokak számára kellemes emlékeket főzött. Elképzelésem és javaslatom, hogy hasonló
volumenő és tartalmú ünnepet szeretnénk rendezni. A mősort a Béri óvoda, iskola és népi
hagyományırzı együttes adná meg lenne egy meglepetés operett énekes pár akik egyórás
mősort adnának. A kultúrházban tartanánk az ünnepséget ott köszöntenénk a település két
legidısebb nı és a két legidısebb férfi polgárát. Az ünnepi vacsorának az elkészítését a párom
vállalta, a szervírozást a Szlovák a díszítést a Roma Nemzetiségi Önkormányzat végezné.
Kmety Mihályné: én is segítek a fızésbe meg ha kell sütök is valamit amit eldöntünk de a
Szlovákok részérıl csak egyedül leszek ott mert senki nem ér rá.
Horváth Istvánné: oké mi szívesen kitakarítjuk a kultúrházat és a díszítést megcsináljuk. Azt
kellene tudni, hogy mennyibe kerül és mennyivel kell hozzájárulnunk.
Matics János: Számításaim szerint ahhoz, hogy az ünnepségnek színvonala legyen ez a
legolcsóbban is kb. 450-500 eft ba fog kerülni.
Kmety Mihályné: Nekünk nincs pénzünk de 30eft. al hozzájárulunk az ünnepséghez.
Horváth Istvánné: Mi 70 eft nál nem tudunk többet adni.
Matics János: Részemrıl szívesen veszem a felajánlásokat ugyan egy kissé többre
számítottam de ez is valami. Én csak annyit jegyeznék meg, hogy az elızı Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat kissé pozitívabban ált a települési közös ünnepekhez ık szerveztek
szüreti bált részvettek a Haluska Fesztiválon és számtalan együttes rendezvényen az
Önkormányzattal és nekik is ugyan annyi pénzük volt. De nem is a pénzkérdés ami a lényege
a megjegyzésemnek hanem a képviselıik hozzáállása akik elfelejtették, hogy a Béri Szlovák
Nemzetiségiek választották ıket és 2 év alatt egyetlen rendezvény sem volt a faluban kivéve
Virágos-pusztán ahova még a Bérieket meg sem hívták.
De ezennel lezárom ezt a pontot mert az érintettek nincsenek jelen és nem tudnak reagálni.
Én bízok benne, hogy jól fogják magukat érezni akik jelen lesznek. Mi mindenkit szeretettel
várunk és hívunk.
Most kérem a T. képviselıket, hogy fogadják el a határozat javaslatomat.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
77/2012.(XI.30.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a 2012.december 21. én
a falukarácsonyát és idısek napját a Béri Roma és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal
együtt kívánja megszervezni.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy az ünnepségre a 2012.
évi költségvetésébıl az 500 eft. felmerülı költséget biztosítja.
3./ Képviselı-testülete, felkéri a polgármestert a BRNÖ elnökét a SzlNÖ elnökhelyettesét,
hogy az ünnepséget lebonyolítsák.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
k.m.f.

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

-------------------------Várnai Ildikó
körjegyzı

----------------------------------------------------------Gyebnár László és Osztroluczki Pál, képviselı
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