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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott vendéget.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 tagjából 3 jelen van így határozatképes, és az ülést
megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Osztrolucszki Pál és Gyebnár László, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.) 2012.évi költségvetés elıirányzatának módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2.) 2012.évi költségvetési beszámoló elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3.) A 2012. évi Intézményi Társulási beszámolók elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4.) 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5.) Vanyarci Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6.) Vanyarc-Bér községek intézmény fenntartó társulásának felbontása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7.) A Béri Angyalkert Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
8.) A PKTT éves belsıellenırzési jelentésének megtárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
9.) Belsı ellenırzési jelentésben foglaltakra intézkedési terv elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
10.) A PKTT megszőnésével kapcsolatos döntések meghozatala
Elıterjesztı: Matics János polgármester
11.) A BM 8/2013.(III.29.) rendelete alapján benyújtandó pályázat elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
12.) Iparőzési adórendelet módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
13.) Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése címő KEOP1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala
Elıterjesztı: Matics János polgármester
14.) A Béri Angyalkert Óvoda kérése pénzügyi támogatásról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
15.) Ügysegéd kérés A nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött felülvizsgált együttmőködési
megállapodások elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
16.) A nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött felülvizsgált együttmőködési
megállapodások elfogadása
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
17.) Körjegyzıségi költségvetési elıirányzatok módosítása.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
18.) Hozzájárulás a Béri Sportöltözı Építési Engedélyének módosításához

Elıterjesztı: Matics János polgármester
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A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) 2012.évi költségvetés elıirányzatának módosítása
Matics János: A 2012. évi költségvetést módosító rendelettervezetet, és a táblákat
mindannyian megkapták. Amint azt önök is látják, a tényleges kiadási, és bevételi
módosítások, csak olyan helyeken vannak, amikrıl elızetesen már tárgyaltunk. A
zárszámadás elfogadását megelızıen azonban a valós tényekhez kellett igazítani pontosan, a
költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatait.
Gyebnár László: Nincs ebbe semmi varázslat, szerintem fogadjuk el a módosításokat.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 3 igen szavazattal megalkotta a
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
4/2013. (IV.30.) Önkormányzati rendelete,
/az 1/2012 (II.15) Bér Község Önkormányzatának
2012. évi Költségvetésérıl szóló rendeletének módosításáról./
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
2.) 2012.évi költségvetési beszámoló elfogadása
Várnai Ildikó: A zárszámadás adattábláit, és a rendelettervezet szöveges változatát,
mindannyian megkapták. Kérem amennyiben van kérdésük, azt tegyék fel.
Matics János: Az elıbb elfogadott költségvetés módosítás, már az önök elıtt lévı táblázatok
alapján készült. A beszámoló, a tényleges végsı számadatokat tartalmazza. Nincs jelentısebb
eltérés az eredeti költségvetésünkhöz képest sem. A pályázaton nyert összegeken, valamint a
konszolidáció során rendezett adóságunk eltüntetésén kívül, lényeges változtatás nem történt.
Az eredeti tervünknek megfelelıen gazdálkodtunk az elmúlt évben. Javaslom a
rendelettervezet elfogadását.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 3 igen szavazattal megalkotta az
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
5/2013. (II. 7.) Önkormányzati rendelete
/ a Bér Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról./
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
3.) A 2012. évi Intézményi Társulási beszámolók elfogadása
Matics János: Mint Önök is tudják, Vanyarc Községgel van még jelenleg
intézményfenntartói társulásunk, az óvodánk tekintetében, amit elızetes döntésünk alapján ez
év szeptemberétıl már nem kívánunk fenntartani. A családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat szintén társulásban látjuk el, valamint 2012 szeptemberétıl a hivatalunk
körjegyzıség létrehozásával Vanyarc és Szirák Községekkel vált közössé. A körjegyzı
szöveges beszámolója a körjegyzı asszony hivatali mőködéssel kapcsolatos tapasztalatairól,
szintén önök elıtt van.
A társulásban ellátott feladataink pénzügyi felhasználásáról, valamint a bevételek és kiadások
alakulását részletezı táblázatok és beszámolók önök elıtt vannak. Azért tartom célszerőnek
ezek áttekintését, hogy a költségvetésünket érintı, tılünk függetlenül zajló pénzügyi
helyzettel is tisztában legyünk, azt minden esetben nyomon tudjuk követni.
Mivel a kimutatások a felhasználásról, átláthatóak, és érthetıek, ezért javaslom, fogadjuk el a
beszámolókat, és a jegyzıasszony szöveges értékelését.
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A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/ a Vanyarc és Bér Községek Társulása pénzügyi elszámolásairól szóló beszámoló./
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Vanyarc és Bér Községek
Társulásban ellátott feladatainak, pénzügyi elszámolásairól szóló beszámolóit.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Várnai Ildikó jegyzı a
Vanyarc-Szirák-Bér Községek Körjegyzıségi hivatala mőködésérıl szóló tájékoztatását, az
írásos elıterjesztésnek megfelelı formában.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
4.) 2014.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Matics János: az újabb jogszabályváltozásból eredıen a 2014. évi költségvetési
koncepció elkészítésének, és elfogadásának határideje nem november 30 hanem április 30.
Nem ez az elsı számomra érthetetlen módosítás, amit láttam, bár ennek különösen nem látom
értelmét, hiszen a mai nap nemhogy a jövı évre, de a jövı hétre sem tudunk elıre tervezni.
Az mindenesetre elismerendı, hogy november 30.-án sem leszünk jobban tisztában a 2014.
évi bevételeinkkel, mint most, így a finanszírozás és a kötelezı feladatok kiadásainak
hiányában inkább elvi jellegő koncepciót készítettünk elképzeléseinkrıl. A szöveges
elıterjesztés önök elıtt van, kérem megtárgyalását és hozzászólásaikat.
Osztrolucszki Pál: Szerintem ehhez nincs mit hozzászólni, fogadjuk el, jelen helyzetben sem
többet, sem jobbat nem tudunk készíteni. Az meg, hogy 2014 évre milyen számokkal lesz
költségvetés azt nem hiszem, hogy van a földön ember aki megtudná még saccolni is.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat

Képviselı-testülete
17/2013.( IV.30. ) kt. határozat
/ a 2014.évi költségvetési koncepcióról /
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Bér Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja és a 2014.
évi költségvetés elkészítéséhez a következı irányelveket határozza meg:
1./ A költségvetési koncepció összeállításánál alapvetı célja az önkormányzat mindenkori
pénzügyi egyensúlyának megırzése.
2./ A mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések
betartásának fokozott ellenırzése.
3./A költségvetési elıirányzatok tervezésekor a kötelezı önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetı, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébıl megteremthetı. Az önként vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezı önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
4./ A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes vállalt
önkormányzati juttatások, támogatások felülvizsgálata.
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5./ A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmőködés és azok támogatása, melyek a
kötelezı önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás
szerint részt vesznek.
6./ A pályázati lehetıségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A fejlesztések érdekében
költségvetésben meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7/.Mőködési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet
biztosítani kell a tervezés során.
9/. A saját bevételek növelése érdekében tovább kell folytatni a kintlévıségek behajtása
érdekében tett következetes végrehajtási és ellenırzési tevékenységet.
10./ A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés
tervezésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Határidı: 2014. évi költségvetés készítése
Felelıs: polgármester jegyzı
5.) Vanyarci Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításának elfogadása
Matics János: tisztelt képviselı társaim mivel a Vanyarci Napsugár óvoda Intézményi
Társulásunk része ezért a törvény elıírásainak megfelelıen nekünk is el kell fogadni azon
változásokat. A Vanyarci Képviselı-testület már jóváhagyta a Napsugár óvoda Alapító
Okiratának több ponton történı módosítását és a módosításokat nekünk is el kell fogadni.
Mivel ehhez a napirendhez több észrevételem nincs és mint gondolom önöknek sincs máj
javaslata kérem a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
18/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/ Vanyarci Napsugár óvoda Alapító Okirat módosítása /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. az óvodai konyha
üzemeltetése ,a Vanyarci Önkormányzati szakfeladat.
2./ A képviselı-testület úgy döntött, hogy a Napsugár Óvoda Alapító Okiratát a következık
szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 8. pontjában szereplı intézményi alaptevékenységi felsorolásokból törli
az:
-561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
-562912 Óvodai intézményi étkeztetés
-562917 Munkahelyi étkeztetés
-562913 Iskolai Intézményi étkeztetés szakfeladatokat.
-851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
3./ Az Alapító Okirat 1. pontja a következık szerint módosul:
1./ Az intézmény megnevezése: Vanyarci Napsugár Óvoda
4./ Az Alapító Okirat 7. pontja, a következık szerint módosul:
7. A Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ 1. bekezdése
alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelı intézmény.
Biztosítja az enyhén fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai
ellátását.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármesterek jegyzı
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6.) Vanyarc-Bér községek intézmény fenntartó társulásának felbontása
Matics János: Mint azt már az elızı napirendnél említettem, a 2005- ben megkötött
Óvodai intézményfenntartói Társulási Megállapodás felmondását szeretném kezdeményezni.
A társulásból történı kilépésérıl Vanyarc Önkormányzata már meghozta a döntését, de ezt a
döntést a Béri Képviselı-testületnek is meg kell hoznia. A társulás megszüntetésének
elsısorban anyagi okai vannak, hiszen 2013. január 1.-tıl már nem kapnak kiegészítı
támogatást az önkormányzatok a közösen fenntartott intézményeikre. Ha továbbra is
társulásban maradunk, akkor Bér a továbbiakban is elesik azoktól lehetıségétıl, hogy
önállóan kérhessen támogatást vagy esetlegesen kiegészítı támogatást az óvodai nevelés
szakfeladatra, valamint az egyéb infrastrukturális pályázati lehetıségektıl mert mint
emlékezünk rá az elızı idıszakban sem voltak zökkenımentesek ezen pályázati beadási
lehetıségeink mivel csak a fenntartó adhatta be. Vanyarc Község pedig kiegészítı támogatás
nélkül saját költségvetésébıl természetesen nem fogja pótolni a Béri tagóvodánál keletkezı
hiányt. Így megköszönve az eddigi együttmőködést, javaslom a Társulási Megállapodás 2013.
augusztus 31.-vel történı felmondását.
Gyebnár László: de hát úgy tudom történtek pályázatból való felújítások az óvodában.
Matics János: igen 2010-ben de akkor sem ment zökkenımentesen a pályázat beadása.
Én azt tartom normális állapotnak ha mi úgy döntünk, hogy pályázunk akkor ne keljen
kuncsorogni, elkötelezni magunkat hanem szabadon dönthessünk és pályázhassunk.
Egyben általában az a gyakorlat, hogy egy társulásban csak egy pályázat tud nyerni így
minekünk csak akkor lehet esélyünk ha a másik társ a fenntartó errıl lemond.
Ha további kérdés hozzászólás nincs kérem javaslatom elfogadását.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
19/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/ Intézményi Társulás felbontása /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. a 2005-ben
Vanyarc Község Önkormányzatával közösen létrehozott Óvodai Intézményfenntartói
társulását 2013. augusztus 31. napjával felbontja.
Határidı: 2013. augusztus 31.
Felelıs: polgármester jegyzı
7.) A Béri Angyalkert Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Matics János: A törzskönyvi bejegyzés megkéréséhez mihamarabb el kell fogadnunk az
önálló óvodánk alapító okiratát. Az Alapító Okirat és az SzMSz önök elıtt van, amennyiben
ebben a fórmában elfogadhatónak tartják és további kérdés, vagy hozzászólás nincs, úgy
javaslom az Okiratok elfogadását.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
20/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/A Béri Angyalkert Óvoda Alapításáról/
( Az alapító okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
1./ Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján a Béri
Angyalkert Óvoda 2013. szeptember 1.-ével történı alapítását, annak Alapító Okiratát és
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az SzMSz-ét elfogadja.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
kiírására - óvoda vezetıi munkakör betöltésére A pályázat sikeres elbírálásáig Sztrhárszkyné Latzkó Szilviát bízza meg az óvoda vezetıi
feladatok ellátásával.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt
a vezetıi pályázat, törvényben elıírt feltételek szerinti kiírására, valamint
intézményalapítással kapcsolatos dokumentáció elkészítésére és benyújtására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester, jegyzı
8.) A PKTT éves belsıellenırzési jelentésének megtárgyalása elfogadása
Matics János: A Pásztói Kistérségi Többcélú Társulás elkészítette és megküldte az éves
ellenırzési jelentését, melynek a testület által történı megtárgyalása és elfogadása szükséges.
Az éves ellenırzési jelentés tartalmazza az ellenırzés során feltárt hiányosságokat a
mőködéssel kapcsolatos tapasztalatokat. A jelentés önök elıtt van, amennyiben nincs kérdés,
vagy hozzászólás, úgy javaslom annak elfogadását.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
21/2013.(IV. 30.) kt. határozata
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. a Pásztói Többcélú
Kistérségi Társulás Munkaszervezet által készített éves belsı ellenırzési jelentésben
foglaltakat elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester jegyzı
9.) Belsı ellenırzési jelentésben foglaltakra intézkedési terv elfogadása
Matics János: a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás jogutód nélkül megszőnik, de a
2012.-ben végzett belsı ellenırzési jelentésüket elkészítették még 2013 februárjában. A
jelentésben foglaltakra a jegyzıasszony intézkedési tervet készítet, de az intézkedési terv
testület által történı elfogadása sajnos elmaradt. Ezért kérem, hogy hagyjuk jóvá, az
intézkedési tervet. 2012, ben Bér településen a körjegyzıség szabályozottságának ellenırzését
végezték, és mint önök is tudják a körjegyzıség a törvény erejénél fogva 2013. február 28-al
meg is szőnt. Való igaz, hogy a körjegyzıségben addig résztvevı önkormányzatok Közös
Hivatalt hoztak létre.
Tehát az intézkedési tervben foglaltak jó része, már végrehajtásra került a Közös hivatalra
vonatkozóan.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
22/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/ A belsı ellenırzési intézkedési tervérıl /
( Az intézkedési terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltaknak
megfelelı formában, a belsı ellenırzési jelentésben foglalt feltárt hiányosságok
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megszüntetésére készített intézkedési tervet elfogadja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester, jegyzı
10.) A PKTT megszőnésével kapcsolatos döntések meghozatala
Matics János: Az elıterjesztés önök elıtt van, sıt a határozati javaslatot is elkészítette
Sisák Imre elnök Úr!
Véleményem szerint azzal nincs is gond, hogy elfogadjuk a Pásztói Kistérség Többcélú
Társulás jogutód nélküli megszőntetését, mert a MÖT elıírásai alapján 2013.július 01 napjától
megszőnik úgy, hogy evvel kapcsolatosan nem is lehet és így nincs is más tenni valónk.
Azt hozzáfőzném azért, hogy talán ezt a társulást nem is igen gondolom, hogy sajnálhatjuk
mivel ciklusaim alapján vélt tapasztalataim szerint nem szolgálta sem Bér és rajtunk kívül
többek között több település érdekeit sem. Ez egy szők körnek volt elınyös és fıleg Pásztó
városnak. Mint errıl már több alkalommal is tájékoztattam a t. képviselıket.
De a vagyonfelosztással kapcsolatban nem támogatható a javaslat. A vagyon kérdésében csak
akkor javasolom a döntés meghozatalát, ha a társulás megszőnését megelızıen látjuk a
társulás teljes ingó, és ingatlan vagyonáról készült vagyonkimutatást mert ez idáig ismeretlen
számomra és több település számára is így a PKTTT ülésén kérni fogom ennek a
kimutatásnak az eszközlését.
Hozzáteszem nem is értettem ez idáig sem, hogy ezt miért nem kaptuk eddig meg mert ez
alapja egy teljes elszámolásnak és megszőnésnek.
Így kérem a T. képviselıket, hogy határozati javaslatomat e fórmában elfogadni
szíveskedjenek.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
23/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ a PKTT megszőnésének jóváhagyása /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pásztói Kistérség Többcélú
Társulása tagönkormányzatai közös szándékának ismeretében a Pásztói Kistérség
Többcélú Társulásának 2013. június 30.ával történı jogutód nélküli megszőnésérıl
elfogadja.
2./ A Pásztói Kistérség Többcélú Társulásának vagyonfelosztását a javaslat fórmájában
elutasítja.
3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pásztói Kistérség Többcélú
Társulása vagyonának felosztásáról csak azután hoz döntést, ha a Társulás rendelkezésére
bocsátja ingó és ingatlanvagyonát bemutató teljes vagyonkimutatást.
4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl tájékoztassa a Pásztói
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
11.) A BM 8/2013.(III.29.) rendelete alapján benyújtandó pályázat elfogadása
Matics János: Ebben az évben is lehetıség nyílt intézményfejlesztési pályázat
benyújtására. Mint minden évben most is lehet pályázni feladatellátó intézményfejlesztésre,
sport infrastrukturális fejlesztésre, vagy közbiztonság növelésre.
Mint elızıekben már említést tettem a pályázati lehetıségünkre a társulásokkal kapcsolatos
hátrányokra most itt van az a visszaigazolódás, hogy az óvodára pályáznánk a tetı
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felújítására mert az nagyon rossz állapotban van de Vanyarc is az óvodára pályázik így erre
nincs lehetıségünk. Ezért javasolnám a közbiztonsági pályázat beadását. Ezzel tavalyi évben
már tettünk kísérletet de nem volt eredményes. A pályázati anyagot elkészítettem a Nádasdi
Elektró Kft-vel ık készítették a Polgárırség LEADER-es pályázatát és a megvalósítását is.
A teljes pályázati anyag önök elıtt van meglehet tekinteni.
A tervezetben 6 kamera állás lenne amely a meglévı rendszerrel egybe lenne üzemeltetve és
így a településnek mintegy 60-70%-a le lenne fedve. Ennek bekerülési költsége 6.291.326,Ft. ehhez vállalnunk kell a 10% önrész biztosítását.
Kérem a t képviselıket, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
24/2013.(IV.30.) Kt. határozata
/ a 8/2013.(III.29.) BM. rendelet közbiztonság növelésérıl pályázat /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 8/2013.(III.29.) BM rendeletében /közbiztonság
növelését fejlesztı megvalósítására/ kiírt pályázatra
2./ A tervezett beruházás helyszíne: 3045 Bér Petıfi út, Fı tér, Mihályfy E. tér, Táncsics út
Újtelep út, Evangélikus templomkert területein térfigyelı rendszer kiépítése.
3./ A tervezett beruházás költsége: 6.291.326,- Ft
4./ Az Önkormányzat a beruházási költség 10% saját erıt : 629.133,- Ft ot a 2013. évi
költségvetésébıl biztosítja
5./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a beruházást a
megvalósítástól számított 5 évig eredeti rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelıen üzemelteti és fenntartja.
6./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzıt a pályázat elkészítetésére a szükséges dokumentumok aláírására és
benyújtására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, jegyzı
12.) A helyi iparőzési adórendelet módosítása.

Matics János: A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az érvényben
lévı iparőzési adó rendeletünkkel kapcsolatban. A legfıbb probléma, hogy a rendelet a jogalkotásról
szóló törvény elıírásainak nem felel meg. A törvény alapján helyi rendeletben nem fogalmazhatóak
meg olyan elıírások, amelyet más, magasabb rendő jogszabály már rögzít.
Ennek szellemében átdolgoztuk a rendeletünket, a tervezet önök elıtt van. Amennyiben nincs
hozzászólás, úgy javaslom az elfogadását.

Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 3 igen szavazattal megalkotta az
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
6/2013. (IV.30.) Önk. rendelete
a 3/2013.(III.07.) Önk. rendelet módosításáról
/ a Helyi iparőzési adóról /
( Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi )
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13.) Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése címő KEOP1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala
Matics János: Már többször is tárgyaltuk a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által benyújtandó pályázati lehetıségrıl.
A pályázat benyújtás elıtt van, de néhány döntést újabban meg kell hozni, hogy a pályázat
benyújtásához minden, a kiírásnak megfelelıen, rendelkezésre álljon. Az írásos elıterjesztés
önök elıtt van, javaslom, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján a határozatot hozzuk meg.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
25/2013.(IV.30.) Kt. határozata
/ „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése címő
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal/
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Szabó Zsolt a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács
Elnökének „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése címő
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala”
tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza:
1. Bér település Képviselı-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelezı mellékleteire vonatkozó V. 26.
pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzata ezúton igazolja, hogy
az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
2. Bér település Képviselı-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelezı mellékleteire vonatkozó V. 26.
és 27. pontja alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát
támogatja, a díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követı öt évig.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, jegyzı
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
26/2013.(IV.30.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-95.§ pontjában foglalt
rendelkezésekre való tekintettel elfogadja a jelen elıterjesztés mellékletét képezı,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára
nézve teljes egészében kötelezınek ismeri el
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2./ A Képviselı-testülete felhatalmazza Bér Község polgármesterét a társulási megállapodás
aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács tagjaként Bér Község Önkormányzat
képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelıen szavazati jogát
gyakorolja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
14.) A Béri Angyalkert Óvoda kérése pénzügyi támogatásról
Matics János: Az óvoda vezetıje levélben fordult hozzánk, hogy próbáljunk anyagi
támogatást nyújtani az óvodások kirándulásához. Budapestre szeretnének menni mint minden
évben kirándulni, A belépıjegyek rendkívül drágák a szülık ezt nem tudják teljes mértékben
fizetni. A tervek szerint mennek állatkertbe, vidámparkba, és gyerekszínházba. Mivel
mindannyian tudjuk, hogy a szülık nagy része munkanélküliséggel küzd vagy minimális
jövedelemmel rendelkezik ezért javaslom, hogy legalább a színházjegyek megvásárlásával
támogassuk, mert a szülıknek ez már nagyon nagy teher lenne. Ezt eddig rendszeresen
minden évbe megtettük igaz annak ellenére, hogy az Önkormányzatunk sincs hozzájuk
viszonyítva jobb anyagi helyzetben. De mégiscsak a gyerekekrıl van szó. Ez kb. 60-70 ezer
forintot jelent. Kérem az ez irányú támogatást és az összeg megszavazását mely természetesen
a kifizetett számla végösszege lesz.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2013.(IV. 30.) kt. határozata
/ hozzájárulás a Béri Angyalkert óvoda támogatásához /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Béri óvodás
gyermekek kirándulását 60-70 forint kereten belüli anyagi segítséggel támogatja.
Amennyiben a színházjegyek ára ezt meghaladja, úgy a polgármestert felhatalmazza a
különbözet kifizetésére is.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester,
15.) Ügysegéd kérés a Pásztó Járási Hivataltól
Matics János: Sajnálattal hozzám nem jutott el az az ínformáció, hogy lehet kérni
ügysegédet azon ügyek helyi intésére amik Pásztóra a járási hivatalba kerültek be. Így a járási
ügysegéd kérését településünk nem kezdeményezte. A napokban azonban egy sajnálatos eset
fordult elı. Egy Béri ügyfél a járási ügysegéd Sziráki ügyfélfogadásán kért segítséget, de az
ügyintézı azt a tájékoztatást adta neki, hogy ügyében nem tud eljárni, mert Béri lakos, és mint
ilyen nem jogosult az ügysegéd segítségére. Részemrıl ez a hozzáállás természetesen nem
elfogadható mert ha egy ügyfél az ügyének elintésére meglátogat egy hivatalt amely ügy oda
tartozik azt kötelessége lenne fogadni. Tudomásomra jutást követıen felhívtam a hivatal
vezetıt aki közölte, hogy csak azok ügyeit látják el máshól akik kérték az ügysegédet.
Természetesen ezt a logikai észjárást én nem tudom követni mert Vanyarc-Szirák-Bér –nek
közös hivatala van így gyakorlatban bármely településre megy az ügyfél kötelesek ügyeit
intézni. Ezek után javaslom, hogy hozzunk döntést arról, hogy járási ügysegédre igényt
tartunk, ha másért nem, hogy többé ne érje hátrányos megkülönböztetés a Béri ügyfeleket
sem.
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A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
28/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ járási ügysegéd kérése /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy járási ügysegéd
kihelyezését kéri Bér településre minden páros, vagy páratlan hét egy meghatározott
napjára és idıpontjára.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert határozatát küldje meg a Pásztói Járási Hivatal
vezetıjének
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
16.) A nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött felülvizsgált együttmőködési
megállapodások elfogadása
Matics János: A 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi
Önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodásokat , minden év január 31.-ig felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént, nem történt módosítás a jogszabályi változások
átvezetésén túl. A felülvizsgálatot követıen újra el kell fogadni az Együttmőködési
Megállapodást az érintett önkormányzatoknak, így kérem döntésüket az elfogadásáról.
Javasolom, hogy egy határozattal fogadjuk el mivel a két érintett Nemzetiségi Önkormányzat
Megállapodása teljesen azonos így nem szükséges annak külön elemzése.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
29/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bér történı
Együttmőködési Megállapodásról /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal, megkötött Együttmőködési megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az Együttmőködési Megállapodások aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
30/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ a Béri Cigány Nemzetiségi Önkormányzatokkal történı
Együttmőködési Megállapodásról /
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Béri Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttmőködési megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az Együttmőködési Megállapodások aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
17./ Körjegyzıség 2013. évi költségvetésének módosítása.
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Várnai Ildikó: Mint azt önök is tudják 2013 januárjában és februárjában még
körjegyzıi hivatalként mőködött a jelenlegi közös hivatal. Sajnálatos módon, csak március 1.
napjával sikerült megállapodásra jutni a 3 önkormányzatnak a közös hivatal létrehozásáról.
Így pénzügyileg január és február hónapra a körjegyzıség költségvetése alapján gazdálkodott
a hivatal. Mivel 2013 ban s kaptak a köztisztviselık kereset kiegészítést a jogszabály
elıírásainak megfelelıen, és ezt eredeti elıirányzatban nem terveztük be, így a kereset
kiegészítés összegével meg kell emelni a bevételi és kiadási elıirányzatokat. Ezen kívül
néhány belsı átcsoportosításra is sor került melyeket a mellékelt táblázat alapján
áttekinthetnek.
Matics János: Amennyiben ezzel kapcsolatosan nincs kérdés, úgy, kérem fogadják el a
módosítást.
Várnai Ildikó: A körjegyzıség költségvetésével kapcsolatban van még egy teendınk. A
körjegyzıség ugyanis 2013 február 28. napjával megszőnt, így az elıirányzatait pénzügyileg
zárolni kell. A zároláshoz, mivel költségvetést érint, szintén hozzá kell járulni a testületnek.
Matics János: Amennyiben ezzel ponttal kapcsolatosan sincs kérdés, úgy, kérem fogadják el
a módosítást. És külön-külön határozatban döntsünk a napirendrıl.
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
31/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ a Körjegyzıség költségvetésének módosítása /
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a körjegyzıség
költségvetésében végrehajtott módosításokat az elıterjesztésnek megfelelı formában
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
32/2013.(IV.30.) kt. határozata
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a körjegyzıség
költségvetésében az elıirányzatok zárolásához hozzájárul.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
18.) Hozzájárulás a Béri Sportöltözı Építési Engedélyének módosításához
Matics János: mindenki számára ismeretes, hogy a Béri Sportegyesület építeti az öltözıt
a munkálatok jelentısebb részei már elkészültek a falazatok teljesen készen vannak már csak
a gépészet, burkolatok és festés van hátra meg a terepi munkák. Mivel mint tudni általában
menet közben kerülnek elı olyan problémák vagy változtatások melyeket elıre nem lehet
felmérni így itt is ez a helyzet állt elı. Természetesen nem valami nagy dolgokról van szó
csak kisebb korrekciókról de az építési engedélyt ezzel is módosítani kell.
A módosítási tervek elkészültek beadásra kerül de az Önkormányzattól is kell egy hozzájárulás.
Ezek a módosítások mint természetesen az egész építkezés ( felújítás ) nem az
Önkormányzat költségvetését terhelik mert erre a Béri Sportegyesület nyer a LEADER
pályázaton 20. millió Ft-ot és abból épül.
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Azt azért megemlíteném, hogy Bér településnek, és mivel ez az épület rész is egy elhanyagolt
romos pince volt melyre eddig és még nem tudjuk meddig az önkormányzatnak semmi pénze
sem lett volna a felújításra.
Igaz vannak a településen olyan személyek akiknek ez nagyon nem tetszik de tudjuk jól, hogy
ezzel a gondolkodással mi is évek óta és országosan sokan küzdenek. De még mi a józan
gondolkodásúak és tenni akarók vagyunk szerencsére többen.
Nem rabolnám tovább senki idejét errıl talán még napokat is lehetne beszélni.
Kérem a t. képviselıket, hogy szavazzunk
A képviselı testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
33/2013.(IV.30.) kt. határozata
/ a Béri Sportöltözı építési engedély módosítása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Sportöltözı módosításait.
2./ A Képviselı-testület hozzájárul a Béri Sportegyesület által beadott Sportöltözı Építési
Engedély módosításához.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármestere
kmf:

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

----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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