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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné
Gyebnár László
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzı asszonyt és a testület tagjait,
Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 4 jelen van így határozatképes, és az ülést
megnyitom. Javaslatot tennék a jegyzıkönyv vezetıre és a hitelesítıkre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Sulyan Andrásné és, Osztroluczki Pál képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1. A Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosításának elfogadása
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
3. Vanyarci Napsugár Óvoda Módosító okiratának, valamint Egységes szerkezetbe
foglalt alapító Okiratának elfogadása
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
4. Vanyarci Napsugár Óvoda Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának
módosításának elfogadása 2013. augusztus 31.- i hatállyal.
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
5. Belsı ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó szerzıdéstervezet megtárgyalása.
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1. A Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása
Matics János:Mint azt Önök is tudják a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás
megszőnésével, a házi szociális étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást önállóan kell
megoldanunk. A házi szociális gondozási feladatokat átadtuk a Baptista Szeretet szolgálatnak,
de a szociális étkeztetésre mőködési engedély iránti kérelmet nyújtottunk be melyhez
csatoltuk a Szakmai programot is. De mivel a Szakmai programot a képviselı-testület
határozattal nem fogadta el így a kincstár a kérelmünkkel kapcsolatban hiánypótlásra szólított
fel minket. Mivel mindenki elıtt ismeretes a Szakmai program így nem hiszem, hogy ezzel a
napirendi pont tárgyalásával túlzottan sokat kellene foglalkozni. Ezért kérem, hogy ha nincs
egyéb hozzászólás javaslat szavazzunk és fogadjuk el a határozati javaslatot.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
34/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/ házi szociális étkeztetés szakmai program/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Étkeztetés Szakmai programját
az elıterjesztésnek megfelelı formában, változatlan tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az államkincstárat határozatáról
értesítse
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Matics János: ezek után a további napirendek elıterjesztésére átadnám a szót Várnai
Ildikó jegyzıasszonynak.
2.) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosításának elfogadása
Várnai Ildikó: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésében elıírt, a társulási megállapodások
felülvizsgálatának kötelezettsége alapján a Vanyarc Bér Szirák Kálló Erdıtarcsa Erdıkürt
települések részvételével 2005. november 25.-én megkötött Mikro térségi Gyermekjóléti és
Családsegítı Társulást a Mötv. 87. §-a szerint jogi személyiséggel rendelkezı társulássá kell
alakítani.
A fenti törvényi elıírás alapján a legutóbb 2012. május 21.-én módosított társulási
megállapodást, ismét módosítani szükséges.
A módosítás elfogadásához, valamennyi társult tagönkormányzat képviselı-testületének
jóváhagyó döntése szükséges.
A módosított tárulási megállapodás teljes szövege az elıterjesztés mellékletét képezi.
A jogi személyiséggel rendelkezı Társulás a megállapodás elfogadását követıen törzskönyvi
bejegyzésre kerül. A társulás ezt követıen önálló adószámmal, bankszámlaszámmal, önálló
törzsszámmal rendelkezik majd. A törzskönyvi bejegyzéshez azonban szükség van a szervezet
vezetıjének megnevezésére.
A megállapodásban foglaltak alapján a társulás elnökét, a társulási tanács saját soraiból
választja. A bejegyzést megelızıen a társulási tanács még nem tud döntést hozni, ezért a
társult települések képviselı-testületeinek kell a bejegyzésig megbízni a társulás vezetıjét a
vezetıi feladatok ellátásával, mindaddig, amíg a társulási tanács, elnököt nem választ.
Javasolnám hogy a vezetıi feladatok ellátásával a jelenlegi gesztor település polgármesterét,
azaz Hrncsjár Mihályné polgármester asszonyt bízzuk meg, a társulási tanács elnökválasztó
döntéséig.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
35/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/ A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása/
1.) Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
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elıterjesztésben foglalt szövegezéssel, változatlan formában elfogadja.
2.) Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete megbízza Hrncsjár Mihálynét, mint
Vanyarc Község Önkormányzat polgármesterét a társulás vezetıi feladatainak ellátásával,
a társulási tanács elnökválasztó Üléséig.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
3.) Vanyarci Napsugár Óvoda Módosító okiratának, valamint Egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratának elfogadása
Várnai Ildikó: A Vanyarci és a Béri testület már határozatban elfogadta az Alapító Okirat
módosításait, de a kincstár az átvezetéseket, módosító okiratba foglalva kéri elfogadni. A
módosító okirat elkészítését és elfogadását követıen az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe
kell foglalni a módosításokkal, és újra elfogadni. A módosító okirat, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Önök elıtt van, kérem ezeknek az elfogadását.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
36/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/ A Vanyarci Napsugár Óvoda Alapító Okiratának
a módosító okirata elfogadása/
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. az elıterjesztésnek
megfelelı formában változatlan tartalommal elfogadja a Vanyarci Napsugár Óvoda
Alapító Okiratának módosító okiratát.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
37/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/ A Vanyarci Napsugár Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratának elfogadása/
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. az elıterjesztésnek
megfelelı formában változatlan tartalommal elfogadja a Vanyarci Napsugár Óvoda
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, jegyzı
3.) Vanyarci Napsugár Óvoda Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának
módosításának elfogadása 2013. augusztus 31.- i hatállyal.
Várnai Ildikó: Most, hogy elfogadtuk az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,
újból módosítanunk kell rajta, bár a módosítás csak augusztus 31.-én lép majd hatályba.
Ugyanis 2013. szeptember 1.-tıl a Béri Angyalkert Óvoda, döntésünk alapján, önállóan
mőködik majd. Ehhez szükséges volt elfogadnunk az Angyalkert Óvoda, Alapító Okiratát. Ez
már megtörtént, de az önálló óvodánk bejegyzéséhez szükséges a Vanyarci óvoda, most
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elfogadott Alapító Okiratát is módosítani, oly módon, hogy ahol a jelenlegi alapítóban
szerepel Bér neve, onnan az szeptember 1.-tıl törlésre kerül. Ehhez kell egy módosító okirat,
melyet most úgy fogadunk el, hogy augusztus 1.-én fog hatályba lépni.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
38/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/ A Vanyarci Napsugár Óvoda módosító okirata elfogadása/
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy. az elıterjesztésnek
megfelelı formában változatlan tartalommal elfogadja a Vanyarci Napsugár Óvoda alapító
okiratának módosító okiratát, oly módon, hogy a módosítások 2013. augusztus 31. napján
lépnek hatályba.
Határidı: augusztus 31.
Felelıs: polgármester, jegyzı
5.) Belsı ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó szerzıdéstervezet megtárgyalása.
Várnai Ildikó: Önök elıtt van egy szerzıdés tervezet, melyben a belsı ellenırzési
feladatok ellátására szerzıdnénk évi 80.000 forint ellenében. Felhívom a testület figyelmét,
hogy a belsı ellenırzési tevékenység ellátása, kötelezı feladat. A testületnek döntést kell
hoznia, tehát, ha ez, az ajánlat nem elfogadható, akkor más módon, de meg kell oldani a belsı
ellenırzést. A közös hivatal megléte Bér Önkormányzatát nem mentesíti ezen feladat kötelezı
jellegétıl. Amennyiben a testület nem hoz döntést, úgy törvénysértést követ el.
Matics János: részemrıl is tisztában vagyok vele, hogy a belsı ellenıri feladat kötelezı
önkormányzati feladat, de a feladatfinanszírozásra kapott ígéretekkel ellentétben ennek
ellátására az önkormányzat egy fillér erre a fejezetre vonatkozóan állami támogatást nem kap.
A jelenlegi éves költségvetési támogatásunk 3 millió Ft-jából a nélkülözhetetlen közületi
számlákat sem tudjuk fizetni. Az önkormányzatnál egyetlen fıt sem tudunk foglalkoztatni
mert a támogatás nem nyújt fedezetet takarítóra, főtıre, az intézményeinkben a
nélkülözhetetlen azonnali hibaelhárításokra karbantartásokra sem. Ha itt összevetjük a tisztelt
jelenlévık saját lakásaik éves ez irányú költségráfordításaikat az is ennél több lenne pedig a
létszámuk még a település egytizedét sem teszi ki.
A PKTT még létezik, melyben ez idáig elkellett volna ezt a feladatot látni bár valóban nem
csinálnak már semmit.
Én a magam részérıl egyelıre ezt az ajánlatot nem tudom támogatni, hiszen jelen esetben
még nem látom, hogy mit lehetne nálunk ellenırizni. Mert egyelıre semmi önálló
intézményünk nincs és még jelenleg nincs rendezve, hogy a Közös Hivatal és az
Önkormányzatra vonatkozó szabályzatok szükségessége. Az én tudomásom szerint meg a
meglévıknek meg kellene felelni az elıírásoknak.
Gyebnár László: Ha viszont július 1.-ig a PKTT el kell látnia a tevékenységet, szerintem,
most ne hozzunk döntést.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
39/2013.(VI. 13.) kt. határozata
/Belsı ellenırzésre vonatkozó ajánlat/
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy nem hoz
döntést a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester, jegyzı
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyzı

----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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