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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármeste
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Karaba Pál képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott
vendégeinket.
Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes, és az ülést megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Sulyan Andrásnét és Karaba János, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.) Döntéshozatal a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft-be való belépésrıl és üzletrészének megvásárlásáról.
2.) Döntéshozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztési Társulásba való belépésrıl.
3.) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal megalakításával felmerült problémák
megtárgyalása
4.) 13/2012. (XI.30.) (a kommunális hulladékszállítás díjáról szóló) Önk. rend. hatályon
kívül helyezése
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Döntéshozatal a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft-be való belépésrıl és üzletrészének megvásárlásáról.
Matics János: Azért kellet ilyen hirtelen összehívni az ülést a költségvetés tárgyalást
megelızıen, mert lehetıségünk nyílt arra, hogy a jelenlegi szemétszállítást végzı szolgáltató
Kft-ben üzletrészt vásároljunk.
Mint arra önök is emlékeznek, 2012 decemberében döntést hoztunk arról, hogy Bér
településen 2013. január 1.-tıl a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. győjti és szállítja a szemetet.
A társaság 2012. december 11. napján megtartott taggyőlésén akként határozott, hogy a
táraság 10.000.000,-Ft összegő törzstıkéjét felemeli 8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillióötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással.
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítója Hatvan
Város Önkormányzata:
Apc Község Önkormányzatát, Boldog Község Önkormányzatát, Csány Község
Önkormányzatát, Heréd Község Önkormányzatát, Hort Község Önkormányzatát,
Jászfényszaru Város Önkormányzatát, Kerekharaszt Község Önkormányzatát, Nagykökényes
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Község Önkormányzatát, Petıfibánya Község Önkormányzatát, Rózsaszentmárton Község
Önkormányzatát, Zagyvaszántó Község Önkormányzatát, valamint a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást jelölte.
Több önkormányzat polgármesterével együtt, mi is jeleztük a hulladékszállítással kapcsoltban
felmerülı problémáinkat és azon szándékunkat, mely szerint célszerő lenne, ha a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelısségő Társaság – költségracionalizálás, magasabb színvonalú tevékenység végzés,
valamint közös pályázati lehetıségek megvalósítása érdekében – látná el a társulás alapító
tagjai területén a települési szilárd hulladék győjtését és szállítását.
Amennyiben Önkormányzatunk a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságban üzletrészt
vásárolna, úgy ezen gazdasági társaság a Kbt 9 §(1) bekezdése szerint – közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül - jogosult ellátni az önkormányzat területén a települési szilárd
hulladékgyőjtés és szállítás tevékenységet.
Fentiekre tekintettel szükséges határozatot hozni abban a kérdésben, hogy Önkormányzatunk
tagja kíván-e lenni a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságnak – a települési szilárd hulladék
győjtése és szállítás közfeladat ellátása céljából – és az új törzsbetétet 100.000,-Ft arányban
meg kívánja-e szerezni.
Fenti tagok és a Társulás pénzbeli hozzájárulását befizeti a társaság bankszámlájára, erre
tekintettel a társaság több személyessé válik.
Amennyiben most, akként döntünk, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság tagjai kívánunk lenni
és az új törzsbetétet 100.000,-Ft arányban meg kívánjuk szerezni, úgy ezen összeget a
határozat meghozatalától számított 20 naptári napon belül át kell utalnunk a nonprofit kft.
bankszámlájára.
Fentieken túlmenıen amennyiben önkormányzatunk tagja kíván lenni a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő
Társaságnak és az összeget átutaljuk, úgy szükséges nyilatkoznunk arra vonatkozóan, hogy a
nonprofit társaság társasági szerzıdését megismertük és azt magunkra nézve kötelezınek
ismerjük el.
Ebben az esetben a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.
törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult
ellátni a tagönkormányzatok területén a települési szilárd hulladékgyőjtés és szállítás
tevékenységet.
Tehát elıször döntést kell hoznunk arról, hogy kívánunk-e tagok lenne, majd arról, hogy a
felemelt törzsbetétet 100 000 forint arányban meg kívánjuk szerezni, és arról is, hogy az
üzletszabályzatban foglaltakat megismertük és elfogadtuk.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2013.(I.17.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete, akként dönt, hogy tagja kíván lenni a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelısségő Társaságnak.
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2./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete, akként dönt, hogy Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő
Társaság taggyőlésének a társaság jegyzett tıkéjének 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint
pénzbeli hozzájárulással történı felemeléséhez hozzájárulását adja és a felemelt
üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyőlése általi jelölést
elfogadja, mely szerint az új törzsbetétet a 100.000,-Ft arányban meg kívánja szerezni.
3./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozza, hogy a felemelt törzstıkét
készpénz befizetéssel kívánja fedezni és vállalja, hogy az a – fent meghatározottak szerint - a
cég bankszámlájára legkésıbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon
belül átutalás útján befizeti a társaság bankszámlájára.
Pénzügyi fedezet: 100.000,. Ft azaz: egyszázezerforint az önkormányzat számláján
rendelkezésre áll.
4./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozza, hogy Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő
Társaság társasági szerzıdését teljeskörően megismerte, azt magára nézve kötelezınek
ismerik el.
5./ A tıkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 18.500.000,-Ft,
azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint összegő törzstıkéje 19.000.000,-Ft, azaz
Tizenkilencmillió forint összeg lesz.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármestere
Matics János: Arról is szükséges határozatot hoznunk, hogy a testület felhatalmazása alapján,
a szükséges cégbírósági iratokat, valamint a társasági szerzıdést, mint polgármester
aláírhassam.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
2/2013.(I.17.) kt. határozata
( Társasági Szerzıdés aláírásáról )
1./ Bér Község Önkormányzata felhatalmazza Matics Jánost, Bér Község Önkormányzatának
polgármesterét, a „Társasági Szerzıdést Módosító Okirata” a változásokkal egybefoglalt
Társasági Szerzıdés aláírására, valamint a jegyzett tıke emelés következtében szükséges
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármestere
2.)Döntéshozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztési Társulásba való belépésrıl.
Matics János: következı napirendi pontunkként mindenki ugyancsak megkapta elızetesen az
elıterjesztést errıl kell döntést hoznunk. A Környezet és Energia Operatív Program keretében
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megjelent a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése címő
pályázati kiírás.
-A pályázat azonosítója: KEOP-1.1.1/B/10-11.
Alapvetı cél:
A hatályos jogszabályok elıírásával összhangban a lakosság egészségvédelme érdekében
törekedni, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerő – a helyi adottságoknak
megfelelı, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a
már mőködı, legalább 100.000 fıt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztésével, bıvítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai
jogszabályi követelmények kielégítésére kerülnek. A hatékony, térségi szintő
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós elıírások által
meghatározott országos célkitőzések elérését.Hatvan Város Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata,
Csány Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Község Önkormányzata,
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Nagykökényes
Község Önkormányzata, Petıfibánya Község Önkormányzata, Rózsaszentmárton Község
Önkormányzata, valamint Zagyvaszántó Község Önkormányzata Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven jogi személyiséggel
rendelkezı társulást alapítottak, mely társulást a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatósága 2012. szeptember 26. bejegyzési dátummal 799733 törzskönyvi nyilvántartási
számon bejegyzett és nyilvántartásba vett.
A pályázati felhívás tanúsága szerint a pályázók köre a települési önkormányzatok társulásai.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza a helyi
önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat, mely szerint.
„87. § A helyi önkormányzatok képviselı-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzı
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerőbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkezı társulást hoznak létre.
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselı-testületei írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.”
Fentiekre tekintettel a társulásban részt venni kívánó valamennyi települési önkormányzat
képviselı-testületének szükséges határozatot hoznia arról, hogy a fenti cél megvalósítása
érdekében létrejövı társulásban részt kívánnak-e venni és ennek megfelelıen a társulási
megállapodást elfogadják, magukra nézve kötelezınek ismerik el.
Tehát most döntést kell hoznunk arról, hogy belépünk a társulás tagjainak sorába, és arról is,
hogy a társulási tanácsban, mint polgármester felhatalmazást kapok a község képviseletére.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
3/2013.(I.17.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete, a KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése címő pályázat benyújtása
érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven létrejött, jogi
személyiségő társuláshoz kíván csatlakozni.
2./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozat mellékletét képezı társulási
megállapodását elfogadja, azt magára nézve teljes egészében kötelezınek ismeri el, elfogadja
a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást
biztosítja
3./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Bér Község polgármesterét
a megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés
tekintetében Bér Község Önkormányzata képviseletére.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
4/2013.(I.17.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Bér
Község Önkormányzatát Bér Község polgármestere képviseli.
2./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Bér
Község Önkormányzatát Bér Község polgármestere akadályoztatása esetén Bér Község
alpolgármestere képviseli.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Matics János: Most pedig arról hozzunk döntést, hogy rész kívánunk venni a pályázatban.
Amennyiben kérdés vagy egyéb javaslat nincs kérem szavazzunk
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2013.(I.17.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került Települési
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szilárdhulladék-gazdálkodási
kódszámú pályázatra.

rendszerek

továbbfejlesztése

címő

KEOP-1.1.1/B/10-11

Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
3.)A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal megalakításával felmerült problémák
megtárgyalása
Matics János: A problémát az okozza, hogy a települések között Bér település által
elfogadott 2012 december 12.-i megállapodást, Szirák képviselı-testülete nem fogadta el,
kifogásai számunkra ismeretlenek. Így a mi általunk elfogadott megállapodás esetleges
módosításáról sem tudunk most tárgyalni. Tudomásom szerint Szirákon ugyanebben az
idıpontban tartanak képviselı-testületi ülést, ahol talán születik pozitív döntés, aminek
ismeretében egyáltalán tudunk mibıl kiindulni.
Addig nem tudom, hogy van-e értelme bármiféle döntést hozni ebben a kérdésben.
Ami konkrétan akadálya a megállapodásnak, az, az, hogy a létszám tekintetében, mely a
költségvetési törvény adatai alapján 9 fı, ezzel szemben a jelenlegi létszám jegyzıvel együtt
12 fı mely nem indokolt és a Központi költségvetésbıl nem finanszírozott. Ebbıl 4 fıt
,Szirák település, a Sziráki kirendeltség helyszínén kíván foglalkoztatni, oly módon, hogy az
ott alkalmazásban állók kizárólag Sziráki önkormányzati és hatósági ügyeket intéznek.
A Vanyarci központi hivatalban összesen 6 köztisztviselı lenne, akik közül 1 fı pénzügyes
Bér, és Szirák települések ügyeit intézi 1 fı pénzügyes a 3 település ügyeit intézi, valamint 1
anyakönyvvezetı, és adóügyi elıadó, aki szintén 3 település ügyeit intézi. Béren 1 ügyintézı
dolgozna. Ezt a hivatali felállást nem tudjuk támogatni, hiszen a köztisztviselık bérét, és
járulékait közösen fizeti a 3 Önkormányzat. Részemrıl volt elmozdulás, hogy 9 fı helyett 10
fıs legyen a Közös Hivatal de további létszám emelkedését csak úgy támogatjuk ha azt az
Önkormányzat saját költsége terhére fizeti. Többek között nem is indokolt a Sziráki 4 fıs
létszám csak egyéb okokból nem hajlandó megválni az alkalmazottjaitól annak ellenére, hogy
nincs szükség rájuk. Én véleményem az, hogy a hivatalnak nem a sógor koma társaságról kell
szólnia. Vagyis álláspontom az, hogy ragaszkodom a törvény betőihez miszerint egy Központi
Hivatalnak és a további településeken csak Kirendeltségnek kell mőködni.
Jelenlegi körjegyzıségünk esetében is az általam felvázolt létszám a közös hivatali rész. Az
azon felüli létszám finanszírozása az Önkormányzatokat terheli. Vagyis ismételten
részletezném: közös finanszírozás Vanyarc közp. hivatal 1fı jegyzı, 3fı p.ü. és adós, 1fı
anyakönyves és adós. Vanyarci ügyfélfogadás: 2fı. Sziráki Kirendeltség 1fı aljegyzı 1fı állt.
üi. Bér 1fı ált. üi. Amely településen többlet igények illetve feladatok vannak.
Elızetesen, mint azt már említettem, informálódtam Kálló-Erdıtarcsa irányában ahol ugyan
csak várnának bennünket, ha véglegesen nem lenne megállapodás ,de egyenlıre kitartunk
Vanyarc mellett, de nem engedünk.
4.) 13/2012. (XI.30.) (a kommunális hulladékszállítás díjáról szóló) Önk. rend. hatályon
kívül helyezése.
Matics János: valószínő mindannyian emlékszünk a 2012 évkezdetre amikor ugyanezt a
játékot el kellett játszanunk, hogy mielıtt a tinta megszáradt volna a rendeletünkön azt vissza
kellett vonni. Most ugyan ez a helyzetünk Mivel a 2012 novemberében elfogadott
hulladéktörvényben foglaltak alapján megszőnt a Képviselı-testület ez irányú a Hulladékszállítására vonatkozó rendeletalkotás feladata ezt az illetékes Minisztériumhoz rendelték. Ezért
kérem szíveskedjenek a visszavonásról szavazni.
Nem hiszem, hogy ezt tovább kellene tárgyalnunk ezért kérem a döntés meghozatalát
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2013.(I.17.) Önkormányzat rendelete
(a kommunális hulladékszállítás díjáról szóló rend.
hatályon kívül helyezése)
/ rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 13/2012. (XI.30.) Önk. rendeletét
a (6/2012.(VI.14.) Önk. rendelet módosításáról szóló) rendeletét hatályon kívül helyezi
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a körjegyzıt a helyben szokásos
módon döntésének kihirdetésérıl.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: körjegyzı
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
körjegyzı

----------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Karaba Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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