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JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselő
Gyebnár László képviselő
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyző
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzőasszonyt és a testület tagjait
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 jelen van így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek,
Sulyan Andrásnét és Gyebnár Lászlót, képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Döntéshozatal ivóvíz támogatási pályázat beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
2./ Döntéshozatal Óvoda fejlesztési pályázatának beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
3./ Döntéshozatal az I. világháborús emlékmű pályázat beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
4./ A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetésének megtárgyalásáról és
elfogadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
5./ A Vanyarci Gy.j. és Cs.s. Társulás Költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadása
Előterjesztő: Matics János polgármester
6./ Bér Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetésének megtárgyalása és
az1/2014.(II.11.) Önk. rend elfogadása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
7./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Társulás működésével
összefüggő határozatainak meghozatala
Előterjesztő: Matics János polgármester
8./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2013.évi kv2014. évi költségvetésének tervezéséről
Előterjesztő: Matics János polgármester
9./ a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés Módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: Matics János polgármester
10./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási
megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Matics János polgármester
11./ ÉRV Zrt üzemeltetési megállapodásának elfogadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ Döntéshozatal ivóvíz támogatási pályázat beadásáról.
Matics János: A Magyar Közlöny 13. számában megjelent a 2014. évi lakossági víz és
csatorna szolgáltatási támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló
8/2014 (I.31.) BM rendelete. Minden érintett önkormányzatnak, így Bér Község
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Önkormányzatának is, benyújtható a 2014. évi támogatás igény. Az ez irányú támogatásra már
évek óta lehetőségünk van csak 2013 év óta önállóan kell beadnunk.
Mivel a magas lakossági vízdíj miatt szükségünk van a támogatásra, így kérem a testület
tagjait, hozzuk meg döntésünket arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás igénylésére
pályázatot kívánunk benyújtani, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a
polgármesternek kell aláírni ezért annak a felhatalmazására is döntést kell hozni.
Ha nincs kérdés hozzászólás kérném a határozat tervezet elfogadását.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2014. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet
pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
2./ Döntéshozatal Óvoda fejlesztési pályázatának beadásáról.
Matics János: Ez évben is ismét lehetőségünk nyílik fejlesztési pályázat benyújtására, a BM

rendelet alapján. Javasolnám az óvoda felújítására a pályázat benyújtását hiszen most ez lenne a
legfontosabb, hogy azt az épületet is véglegesen teljesen felújítsuk eddig csak részleges
felújítások történtek A jelenlegi tervben a tető teljes felújítása, a födém és homlokzati
hőszigetelés, a konyhai ajtók cseréje és az elektromos valamint gépészeti hálózat felújítása
történne meg. Egyenlőre a pályázat benyújtásához kiviteli tervekre nincs szükség , csak a
költségvetésre. Mivel a határidő elég szűkös volt ezért ezt és a pályázathoz szükséges
anyagokat már elkészítettem. A Költségvetés alapján a teljes felújítási költség 29.964.686,
forint, ennek az összegnek a 90 % ára lehet pályázatot benyújtani. az önkormányzatnak 10%
önerő vállalása a kötelező.
Gyebnár László:Szerintem is, feltétlenül meg kell pályázni, nagy szükség lenne az óvodánk
felújítására.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ a 4/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján
óvoda felújítási pályázat /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése
alapján úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 4/2014.(I.31.) BM rendeletében
/a Béri Angyalkert óvoda felújítására/ kiírt pályázatra
2./ A tervezett beruházás helyszíne: 3045 Bér Mihályfi E tér 4 Hrsz: 8.
3./ Tulajdonos: Bér Község Önkormányzata 100%
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4./ A tervezett beruházás bruttó költsége: 29.964.686,- Ft
a) Igényelt támogatás: 26.968.216,-Ft
b) A vállalt önerő a beruházási költség 10% : 2.996.470,- Ft ot melyet a 2014.
évi költségvetéséből biztosítja.
5./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
beruházást a megvalósítástól számított 5 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
– a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően üzemelteti és
fenntartja.
6./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a pályázat elkészítetésére a szükséges dokumentumok aláírására és
benyújtására.
Határidő: 2014.február 13.
Felelős: polgármester, jegyző
3./ Döntéshozatal az I. világháborús emlékmű pályázat beadásáról.
Matics János: Egy másik pályázati lehetőség is kiírásra került, amelyből talán sikerülhet
felújítani, és méltóvá tenni az első világháborús hősi emlékművünket. Ezt az emléket, még
társadalmi munkában a falu lakói emelték, és azóta sem sikerült felújítani , pedig már egyre
rosszabb állapotban van. A pályázat kiírója a Közép és Kelet európai Történelmi és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány. Ez elnyerhető maximális támogatási összeg ötmillió forint, és
önrészt nem kell biztosítanunk.
Osztrolucszki Pál: Támogatom a javaslatot, nagyon szép emlékművé lehetne alakítani a
meglévőt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ hősi emlékmű felújítására pályázat benyújtása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete ,jelen határozatával akként dönt,
hogy pályázatot kíván benyújtani a településen állított első világháborús hősi
emlékmű felújítására, 5 millió forint összegben.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati anyagelkészíttetésére és
a benyújtására
Határidő: értelem szerint
Felelős: a polgármester
4./ A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetésének megtárgyalásáról és
elfogadásáról.
Matics János: Az előterjesztés önök előtt van. Három tervezet is készült, amelyek közül Bér
település számára az a változat a legkedvezőtlenebb, amelyben valamennyi, azaz mind a 12
köztisztviselő bérköltsége a közös hivatal költségvetéséből kerül kifizetésre. Ennek levonása
után, a maradék pénzösszeget lehet dologi költségekre felhasználni. Ettől az évtől az ,az új
rendszer, hogy a támogatást nem az érintett önkormányzatok kapják, hanem a székhely
település, azaz a Vanyarci Önkormányzat költségvetési számlájára utalják. A megállapodás
alapján innen kerül majd visszautalásra a tagönkormányzatoknak, a működésükhöz szükséges
összeg. Mint ahogy már többször elmondtam, most sem változott a véleményem a közös
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hivatal munkájáról. Nem vagyok megelégedve vele most sem. Ennek ellenére, javaslom a
költségvetés elfogadását . A másik két település polgármesterével ennek elfogadásáról
állapodtunk meg néhány nappal ezelőtt.
Sulyan Andrásné: Úgy érzem, megint Bér települést rövidítették meg, a nekünk járó pénzt
használják.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ közös hivatal költségvetésének elfogadása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen határozatával akként dönt,
hogy az előterjesztésben foglaltak szerint változatlan formában, és tartalommal
fogadja el a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.-évi költségvetését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ A Vanyarci Gy.j. és Cs.s. Társulás Költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadása
Matics János: Mivel Önkormányzatunk a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Társulás tagja, így nekünk is döntést kell hoznunk a társulás 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról. A társulási tanács a költségvetést már jóváhagyta. Nekem
mindössze annyi kikötésem van, hogy amennyiben a szolgálat működtetése a feladat-ellátási
támogatási összegbe belefér, akkor működjön, de Bér település saját költségvetéséből nem
kíván hozzátenni a működtetés költségeihez.
Amennyiben a társulás ilyen igénnyel áll elő, úgy kezdeményezem a társulásból történő
kilépésünket.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás
költségvetésének elfogadása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen határozatával akként dönt,
hogy az előterjesztésben foglaltak szerint változatlan formában, és tartalommal
fogadja el a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás
2014.-évi költségvetését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Bér Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetésének megtárgyalása és
az „1/2014.(II.11.) Önk. rend 2014. évi Költségvetéséről” elfogadása.
Matics János:Mindenki megkapta az előterjesztést. Ebben az évben viszonylag kezelhető a
hiány, és reményeink szerint az idegenforgalmi adóból várható bevételeink talán még
fejlesztéseket is lehetővé tesznek majd. Úgy tudom, hogy az idei évben is megrendezik
5

településünkön a SUN fesztivált , reméljük, hogy sikeres lesz, és még tovább is fejlesztik ezt a
rendezvényt.
Az óvodánk működtetése biztosítható, az intézményeink fenntarthatóak. Bízom benne, hogy az
esetleges plusz feladatokra, vagy az évközben felmerülő kormányzati szinten nyújtott
béremelésekre kapunk majd kiegészítő támogatásokat.
Gyebnár László:Véleményem szerint támogathatók és fenntarthatók a tervezetben foglalt
költségvetési számadatok. Én ebben a formában el tudom fogadni. Amennyiben évközben
változások lesznek, akár kiadási, akár bevételi oldalon, úgy tudonk majd módosítani rajta.
Matics János:Amennyiben nincs több kérdés, vagy hozzászólás, úgy javaslom fogadjuk el a
költségvetést a tervezetnek megfelelő formában.
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014.( II.14.) Önkormányzati Rendelet
/ Bér Község Önkormányzatának2014. évi költségvetéséről. /
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetését az alábbiak szerint:
Bevétel fő ősszege:
Kiadás fő összege:
-ban határozza meg

386.992,- eFt
386.992,- eFt

7./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Társulás működésével
összefüggő határozatainak meghozatala
Matics János: Ismételten a Hulladék Gazdálkodási Társulás tagságunkból eredő döntéseket
kell meghozni mivel a társulási tanácsi döntésekhez az önkormányzatok képviselő-testületi
jóváhagyása szükséges. Mindenki áttanulmányozhatta a kiküldött előterjesztést és határozati
javaslatokat. Mivel mint látható 6 db határozatot kell elfogadni egyenként külön szavazunk
mindegyikről. Részemről nem tudok az előterjesztéshez egyéb hozzáfűzni valót így, ha önök
részéről sincs kérdés, javaslat akkor kérném szavazzunk!
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ a társaság székhelyének áthelyezéséről /
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a
társaság székhelyének áthelyezéséről szóló javaslatot akként, hogy a táraság új
székhelye 3000 Hatvan, Tarján út 3. szám alá legyen áthelyezve, illetőleg a korábbi
székhely megszüntetésre kerüljön, ezzel egyidejűleg a telephelyként a
cégjegyzékbe bejegyzett 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám alatti telephely a társasági
szerződésből törlésre kerüljön.
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a soron
következő ülésen Bér Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében
tagsági jogokat Bér Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ a felügyelőbizottsági tag tisztségről való lemondása
és felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja
elfogadja dr. Aladics László felügyelőbizottsági tag tisztségről való lemondását és
igennel szavaz Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám
alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban
tartandó taggyűlése napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra
akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen, ellenszolgáltatás
nélkül látja el.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a soron
következő taggyűlésen Bér Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Bér Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ megbízási szerződés megszüntetése /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen
szavazatával támogatja jelen határozati javaslat 1./ számú melléklete szerinti
tartalommal a Decsi Ferenccel megkötött megbízási szerződés közös
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a soron
következő taggyűlésen Bér Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Bér Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
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Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ munkaszerződése megkötését /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen
szavazatával támogatja Decsi Ferenc ügyvezetővel jelen határozati javaslat 2./
számú melléklete szerinti tartalommal létrejövő munkaszerződése megkötését. A
munkavállaló munkaviszonya határozatlan időtartamra jön létre. A munkavállaló
munkabére havi bruttó 550.000,-Ft, azaz Ötszázötvenezer forint.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a soron
következő taggyűlésen Bér Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Bér Község Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja..
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2014.(II.11.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű
törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy
felhatalmazza Matics János polgármestert arra, hogy a nonprofit kft. soron
következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 2.500.000,-Ft, azaz Kettőmillióötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak
szerint:
A felemelt üzletrészre vonatkozóan Bér Község Önkormányzata elsőbbségi
jogával nem kíván élni.
A felemelt üzletrészre vonatkozóan az alábbi tagok kívánnak elsőbbségi jogukkal
élni és a tőkeemelésben részt venni, a többi tag a tőkeemelésben részt venni nem
kíván:

8

Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2..; 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint
összeg erejéig,
Jászfényszaru Város Önkormányzata – képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1..; 1.000.000-Ft, azaz
Egymillió forint összeg erejéig,
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés
során a taggyűlés által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez
igazodó rész vonatkozásában:
Lőrinci Város Önkormányzatát – képviseli: Víg Zoltán polgármester, székhelye:
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatát – képviseli: Szabó Ferenc
polgármester, székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. – 100.000,-Ft, azaz
Egyszázezer forint erejéig.
3./ Bér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy
elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének
2.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz
befizetésével történik.
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.
4./ A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összeg lesz.
5./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az Hatvan Város Önkormányzata és Jászfényszaru Város
Önkormányzata készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt
törzstőkéjét.
6./ Bér Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja
felhatalmazza Matics János polgármestert a társasági szerződést módosító okirat
aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
7./ Bér Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza
Hatvan Város Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron
következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen
határozati javaslat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági
szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési
eljárás során szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlése
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Felelős : Polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ társasági szerződésének módosítása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen
szavazatával támogatja Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének módosítását jelen előterjesztés 3./számú mellékletété képező
társasági szerződést egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.
2./ Bér Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja felhatalmazza Matics János polgármestert következtében szükséges
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlése
Felelős: polgármester
8./ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása és a 2014. évi költségvetésének
tervezéséről:
Matics János: Gondolom mindannyiunk számára ismeretes ez a társulás is nem
összekeverendő az előzővel ez a hulladékfejlesztési. Az előterjesztést és a határozat tervezetet
mindannyian megkapták további kiegészítést nem tudok hozzáfűzni ezért kérem az alapján az
elfogadását.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék Fejlesztési Társulás
2013. évi költségvetés módosítása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt,
hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2013. évi költségvetésében 6.850 e Ft. bevételi főösszeggel és 6.850 e Ft
kiadási főösszeggel - a jelen határozat mellékletét képező táblázat alapján elfogadja a Társulás 2013. évi módosított költségvetési előirányzatát.
Határidő:2014. február 28., de rendelkezéseit 2013. december 31-től kell
alkalmazni.
Felelős: Társulási Tanács elnöke
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A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék Fejlesztési Társulás 2014. évi
költségvetés elfogadása
Bér Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja ezen
határozat 1. sz. mellékletét képező Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét az alábbiak
szerint:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
2.172.146 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.172.654 e Ft-ban
állapítja meg.
A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal – megváltoztathatja. A
társulás tanácsa – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát.
Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési
határozat.
Ez a határozat 2014. február 1-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től
kell alkalmazni.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: polgármester
9./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
Matics János: A közszolgáltatási szerződés módosítására azért van szükség, mert teljesen
jogos formában ezentúl a közszolgáltatónak kell a szolgáltatási díjat fizetni a felhasználóknak.
Tehát a szolgáltató negyedévenként utólag számláz a lakosok részére, akik közvetlenül nekik
fizetnek.
Ennek eddig is így kellet volna lenni, de ha ettől az évtől legalább eszerint dolgoznak, akkor is
örülünk. Javaslom a szerződésmódosítás elfogadását.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2014.(II.11.) Kt. határozata
/ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása /
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a polgármester előterjesztése
alapján jóváhagyja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3000 Hatvan, Szepes B. út. 2.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
módosításait.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert, a
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés aláírására.
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Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: polgármester
10./ A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról

A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosításáról/
1./ Bér Község Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt,
hogy elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás alaptevékenységének módosítására vonatkozó, társulási
megállapodás szövegét az IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT
ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK fejezetben, akként, hogy
az alábbiak szerint áthúzott részek törlésre, a dőlt betűvel írott részek beillesztésre
kerülnek:
„A Társulás alaptevékenysége:
A pályázatban megjelölt projekt megvalósítása.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR’08.
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Államháztartási szakágazati kód:
7490000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Alapvető szakfeladatai:
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Kormányzati funkció:
013330 Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk”
A fenti változásokon kívül a Társulási Megállapodás szövege változatlan
tartalommal marad hatályban.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Matics János polgármestert a módosított
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. február 26. (a megállapodás aláírására)
Felelős: polgármester
11./ ÉRV Zrt üzemeltetési megállapodásának elfogadásáról.
Matics János: Tisztelt képviselő társaim! A Dél-Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésén a bérletihasználati díj elszámolásáról határozott, melynek a Megállapodását részünkre elfogadásra
megküldte. Melynek a gyakorlati része mint olvasható az, hogy az önkormányzatunknak a
közművagyonának a használatáért az ÉRV Zrt-től kapott díjat részére átengedjük. Ennek
fejében ő mint az ÉRV Zrt alvállalkozója elvégzi a szükséges fejlesztéseket. De ennek az az
érdekessége van, hogy amennyiben az összeg a fejlesztéseket nem fedezi abban az esetben a
többlet költséget az önkormányzatunknak meg kell téríteni. Van ennek még egy érdekes
mondata is ami azt mondja ugyan, hogy az önkormányzatokkal egyeztetnek a fejlesztésekről de
ismeretes az a folyamat, hogy a Kft taggyűlése dönt és itt nagyon kicsi a szavazati arányunk így
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semmi esélye a szavunk ill. döntésünk érvényesülése. Erre konkrét példa az eltelt 7 év. A
fejlesztésekre meg ha szükség lesz abban az esetben meg azt látom értelmesnek ha szabadon
dönthetünk a piacon.
Kérem az előterjesztésem elfogadását és ha nincs más javaslat hozzászólás szavazzunk.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2014.( II.11.) Kt. határozata
/ a DNV Kft Megállapodás elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a polgármester előterjesztése
alapján úgy dönt, hogy nem fogadja el a Dél-Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésének a
bérleti-használati díj elszámolásáról szóló határozatát.
2./ A Képviselő-testület nem kíván Megállapodást kötni a DNV Kft vel az ivóvíz
közművének fejlesztésére.
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf:

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyző

----------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Gyebnár László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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