Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petıfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

14. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat
2013. december 8.-án
Megtartott nyílt ülésérıl

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme
Készült: Bér: 2013december 8.-én 9.-11óra.
1

JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselı.
Gyebnár László képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzıasszonyt és a testület tagjait
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 Lászlót, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./Bér Község Önkormányzata Képviselı testületének Idegenforgalmi adóról szóló
rendelettervezetének megtárgyalása, és elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./Bér Község Önkormányzat képviselı testületének Szociális ellátások helyi
szabályairól, valamint az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló
rendelettervezet megtárgyalása és elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás,
pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ 4./ A hivatali dolgozók
2013. évi munkájának premizálása.
5./ Egyebek
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1./Bér Község Önkormányzata Képviselı testületének Idegenforgalmi adóról szóló
rendelettervezetének megtárgyalása, és elfogadása
Matics János: A már meglévı rendeletünket még az elızı Képviselı-testület fogadta el
1990 –ben az aktualizálása a jogszabály változások által elıírt kötelezettségünk. Az iparőzési
adórendeletünk módosításánál már elmondtuk, hogy helyi rendelet a jogszabályok szerint nem
tartalmazhat olyan szövegrészeket, amelyeket más magasabb rendő jogszabályok már
rögzítettek.
Az idegenforgalmi adó mértékének változását és az adónem megszüntetését sem tartanám
ésszerőnek, hiszen például a SUN fesztivál településünkön történı ismételt megrendezése
esetén, ez jelentıs bevételt jelenthet számunkra. Mivel az Állami Támogatások emelésére
nem számíthatunk, erre a bevételre nagy szükségünk van a település fenntartásához és a
pályázatok elıkészítésének és önrészének fedezéséhez. Sajnos ezt az adót ez idáig nem nagy
sikerrel tudtuk behajtani a helyi Andezit Hotel tulajdonosától, de részemrıl mindent
megteszek az ügy érdekében.
Gyebnár László:Valóban igaz, hogy a SUN fesztivált jövıre is megrendezik?
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Matics János:A szervezıkkel abban állapodtunk meg, hogy abban az esetben, ha megkapják
a szükséges engedélyeket, és a feltételek adottak lesznek, akkor 10 évig biztosan
megrendezésre kerül. Az volt a kikötésünk, az Önkormányzatunk anyagi támogatásának
megítélésekor,hogy csak abban az esetben tudjuk átadni ,ha a rendezvény hosszú távon, Bér
területén kerül megrendezésre .Azt azonban, hogy valójában mi lesz ténylegesen,nem
tudhatjuk elıre, az majd jövı nyáron elválik.
Osztrolucszki Pál: Szerintem megfelelı az adó mértéke. A magam részérıl támogatom az
elfogadását.
Matics János: mivel további észrevétel és javaslat nincs, kérem, szavazzunk.
Bér Község Önkormányzat Képviselı testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
Bér Község Önkormányzat
Képviselı testülete
15/2013.( XII.11.) Önkormányzati rendelete
/ a helyi idegenforgalmi adóról /
( a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
2./ Bér Község Önkormányzat képviselı testületének Szociális ellátások helyi
szabályairól, valamint az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének,
folyósításának,
valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása
és elfogadása
Matics János: Az elıterjesztést és a Rendelet tervezetet mindenki megkapta, valószínő, hogy
áttanulmányozták és mivel ez idáig észrevétel és módosítási javaslat nem érkezett
elfogadhatónak tekinthetjük. A meglévı Szociális Rendelet módosítását, aktualizálását
szintén jogszabály írja elı, mivel 2014. évtıl új segélyezési elnevezésként törvénybe került az
Önkormányzati segély.
Azért javaslom egy új rendelet elfogadását a meglévı módosítása helyett, mert az átmeneti
segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszőnésével
olyan sok módosításra lenne szükség, hogy a rendeltünk áttekinthetetlenné válna.
Sulyan Andrásné: Akkor temetési segély már nem is lesz megítélhetı?
Matics János: Természetesen továbbra is adható lesz támogatás, rászorultsági alapon, de már
az új megfogalmazásban , Önkormányzati segély elnevezéssel.
A rendelettervezet fıbb tartalmi elemei, megegyeznek a meglévı rendeletünkkel, nem
változtattunk csak olyan részeken, amire a törvény változásai köteleznek.
Ha nincs kérdés, vagy hozzászólás akkor javaslom szavazzunk a rendelet elfogadásáról.
Képviselı testülete 4 igen szavazattal megalkotta a
Bér Község Önkormányzat
Képviselı testülete
16/2013.( XII.11.) Önkormányzati Rendelet
/ Szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének szabályairól./
( a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
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3./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás,
pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala.
Matics János: Szinte már menetrendszerő, hogy minden ülésünkön hozunk határozatokat, a
társulásunk által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan. A mostani döntéseinkhez tartozó
elıterjesztések is önök elıtt vannak, amennyiben nincs kérdés,vagy hozzászólás, úgy
javaslom a két határozati javaslat elfogadását, melyrıl külön-külön szavazunk.
Aki az elsı határozati javaslatot elfogadja, kérem, igen szavazatát jelezze.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
71/2013.( XII.08.) Kt. határozata
/ Ecséd és Kompolt községek kizárása./
1./ Bér település képviselı-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja
Ecséd Község Önkormányzatának és Kompolt Község Önkormányzatának – az
érintett önkormányzatok beleegyezésével való – kizárását 2014. január 1-jei hatállyal
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulásból, annak érdekében, hogy a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok
lebonyolítása sikeresen megtörténhessen.
Határidı: 2014. jan. 1.
Felelıs: Polgármester
Matics János: köszönöm! Aki a második határozati javaslatot elfogadja kérem igen
szavazatát jelezze.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
72/2013.( XII.08.) Kt. határozata
/ Társulási megállapodás szövegének elfogadása./
1./ Bér település képviselı-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a
társulás költségvetésének, beszámolóinak elfogadása és a KEOP 1.1.1-B és KEOP
1.1.1-C pályázatok vonatkozásában szükséges döntések tekintetében módosított,
illetve a társulási megállapodás függelékekkel kibıvített, jelen elıterjesztés
mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás szövegét.
2./A módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a település
polgármesterét.
Határidı: 2013. december 19. (a megállapodás aláírására)
Felelıs: a település polgármestere
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4./ A hivatali dolgozók
2013. évi munkájának premizálása.
Matics János: Ez egy kissé bonyolultabb napirend, de remélem, hogy t. képviselıtársaim,
javaslatomat nem csak meghallgatják és megvitatják hanem támogatják is.
Mivel mindenki számára ismeretes, hogy január óta ismételten nagy létszámú közmunka
programokat bonyolítunk le, ami az év elején kezdetben 12 fıt jelentett ,mára ez a létszám 65
fı. Ennek az adminisztratív és irányítási terhei, jelentıs többletfeladattal járnak, melyre
normális esetben és helyzetben, egyes önkormányzatoknál van külön személyzet. Ezt mi sajnos
nem mondhatjuk el.
Településünkön, mint a Vanyarci Közös hivatal kirendeltségén 1 köztisztviselı dolgozik,
akinek alapjában véve, az önkormányzati feladatok ellátása lenne a dolga. Ez igencsak kitölti
a normálisan elvárható munkaidıt, sıt idıszakonként még az sem teljesíthetı teljes
mértékben. Kisegítésként, a falugondnokunk tud neki az adminisztratív és egyéb dologban
segítséget nyújtani. A munkaszerzıdésektıl, a betegállományok, jelenléti ívek vezetésén át a
kifizetésekig, minden munkát ık végeznek, a saját munkakörükhöz tartozó egyébként is
nagyon nagy mennyiségő munka mellett. A besorolási béreik sajnos, szinte megegyeznek a
közfoglalkoztatottak munkabérével. Ezért javasolom, hogy Tóthné Juhász Erikának és
Kmetyné Dorogi Erzsébetnek a testület az 56 fı közfoglalkoztatott miatti többletfeladatának
ellátásáért, munkabérüknek egy havi céljutalom jogcímen való kifizetését, szavazza meg.
Ezen jogcímen való kifizetés nem ördögtıl való, mert vannak önkormányzatok akik nálunk
pénzügyileg rosszabb helyzetben vannak és ennek többszörösét fizetik ki a köztisztviselıiknek
és közalkalmazottjainak. Hozzáfőzném, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetünk lehetıvé teszi
ezen összeg kifizetését, melyet talán az állomány teljes leépítésébıl takarítottunk meg. Meg
említeném, hogy az általam vezetett hivatalt megelızıen ( 2006-ig) a hivatal üzemeltetésének
költsége a jelenleginek több min a kétszerese volt. Nem gondolom, hogy ezzel kompenzálni
tudnánk azt munkát, amit településünk érdekében, sokszor munkaidın túl is végeznek, de
legalább gesztus értéke van. Valószínő, hogy a közfoglalkoztatási programok 2014-ben is
folytatódnak, és nem tartom célszerőnek egy újabb köztisztviselı felvételét, mert az ennek a
javaslatomnak a 12szeresébe krülne.
Osztrolucszki Pál:
Mi is látjuk, hogy mekkora feladat ez, ezért magam is javaslatot szerettem volna tenni
valamilyen jutalom kifizetésére, de azért az is tény, hogy a START programok sikeres
elkészítésében, lebonyolításában és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos legnagyobb feladat,
a polgármestert terheli.
Mindezek alapján javaslom, hogy a polgármester számára is szavazzunk meg, legalább 1 havi
keresetével megegyezı összegő jutalmat, hiszen nélküle, az egész munkaprogram nem is
indult volna el.
A munkaprogramnak a fı nyertesei gyakorlatilag az, az 56 család, aki részt vehet benne és
helyben megélhetési jövedelemhez juthat, akik nagy részének semmi más esélyük és
lehetıségük nem volna.
Gyebnár László: Támogatom a javaslatot, és egyben köszönöm valamennyijük munkáját,
hiszen ha a munkaprogramokban nem vennénk részt, szinte semmiféle munkalehetıség nem
lenne a községünkben.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
73/2013.( XII.08.) Kt. határozata
/ Céljutalom kifizetésének jóváhagyása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy a 2013. évben a START munkaprogrammal kapcsolatban végzett
kiemelkedı munkájukért Bér Község hivatalában dolgozó köztisztviselıt,
Tóthné Juhász Erika, Kmetyné Dorogi Erzsébet település falugondnokát, és
Matics János a település polgármesterét 1 havi munkabérüknek megfelelı
összegő céljutalomban részesíti.
2./ A képviselı-testülete felhatalmazza Matics János polgármestert intézkedjen a
céljutalom kifizetésérıl.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: a település polgármestere
5./ Egyebek.
Matics János polgármester: Tájékoztatás az önkormányzat és hivatala utolsó ülésétıl eltelt
idıszakról
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, mindenkinek
boldog ünnepeket kívánt, és az ülést bezárta.
kmf:
------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyzı

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