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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott vendéget.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 tagjából 4 jelen van így az ülésünk 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./ A közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirıl szóló rendelettervezet megtárgyalása, és elfogadása.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 2/2009 ( VI. 20.) Önkormányzati rendelet módosítása.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ A közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirıl szóló rendelettervezet megtárgyalása, és elfogadása.
Matics János: A rendelettervezethez, egy nagyon részletes írásos elıterjesztést is
készítettem, hogy a testület tagjai, és a jegyzıasszony is láthassa, hogy kellıképpen
utánanéztem ennek a témának. Mint arra önök is emlékeznek ennek a rendelettervezetnek a
tartalmát, mi már egyszer tárgyaltuk, és az abban foglaltakat már más elnevezéssel ( Tiltott
Közösségellenes Magatartás ) elfogadtuk. Késıbb ezt az általunk már elfogadott rendeletet
hatályon kívül kellett helyeznünk az Alkotmánybíróság döntése miatt.
Most újra van lehetıségünk, és felhatalmazásunk végre olyan rendelet megalkotására, amiben
az együttélés szabályainak megsértıivel szemben szankciót is elıírhatunk. A Nógrád Megyei
Kormányhivatal , aggályát fejezte ki a megalkotandó rendeletünkkel szemben, mert részükre
is megküldtem véleményezésre. A jegyzı asszony a rendelet tervezetben megjelölte azokat a
részeket, amiket véleménye szerint más, magasabb szintő jogszabály, már szabályoz, de a
magam részérıl nem tudok egyetérteni azzal, hogy a mi rendeletünk ezt már nem
tartalmazhatja. Egyszerően azért, mert hiába írja le magasabb szintő jogszabály, hogy mit nem
szabad, ha szankciót nem rendel mellé akkor annak betártatását nem lehet végrehajtatni. Ha
mégis rendel mellé szankciót, mondjuk a szabálysértési törvény, akkor meg nem
végrehajtható, hiszen mondjuk, ha valaki közterületen szeszesitalt fogyaszt a kocsma elıtt,
akkor, ha feljelentjük, az eljárás lefolytatása, és az ügymenet annyi idıt vesz igénybe, hogy a
szankció értelmét veszti.
Nemcsak nekem jutott eszembe, hogy egy ilyen rendeletre feltétlenül szükség van, az ország
más megyéiben ezt számtalan Képviselı-testület megalkotta már. Meggyızıdésem, hogy a
rendelet elfogadásával nem sértünk jogszabályt, mert nem hiszem, hogy más megyékben
lehet, csak Nógrád Megye lenne kivétel.
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Gyebnár László: Teljes mértékben egyetértek, mi élünk itt, és nekünk el elszenvedni, hogy
néhányan az itt lakók közül nem képesek mások zavarása nélkül normálisan együtt élni a
többi itt lakóval.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
9/2013.(VIII.08.) Önkormányzat rendelete
/ A közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirıl /
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2./ Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 2/2009 ( VI. 20.) Önkormányzati rendelet módosítása.
Matics János polgármester Ez a rendeletünk rendben van, csak annyiban kellene
aktualizálni, hogy a 15.§ (4) pontjában pontosan meg kellene határozni az
üdülıtulajdonosokra vonatkozó fizetési kötelezettséget. Tehát ki kell egészítenünk a (4)
pontot azzal a szövegrésszel, hogy „évi 2 részletben utólag köteles megfizetni.”
Sulyan Andrásné:Természetesen, hiszen így lesz egyértelmő.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
10/2013. ( VIII. 8.) Önkormányzat rendelete
/ Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló
2/2009 (VI. 20.) Önkormányzati rendelet módosításáról./
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmf:
------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyzı
----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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