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JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Karaba Pál 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,
Karaba Pál és, Osztrolucszki Pál képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Bér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Matics János polgármester
2./ Bér Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelettervezet elfogadása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
3./ Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás zárszámadásának
elfogadása
Előterjesztő: Matics János polgármester
4./ Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Várnai Ildikó jegyző
5./ Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
6/ Bér Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
megtárgyalása, és elfogadása
Előterjesztő: Várnai Ildikó jegyző.
7./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2013. évi zárszámadásának megtárgyalása, és elfogadása.
Előterjesztő: Matics János polgármester.
Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ Bér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Matics János: Az írásos előterjesztést valamennyien megkapták, és remélem mindenkinek
volt ideje arra, hogy áttanulmányozza. Mint minden évben, most is, a zárszámadásunk
elfogadását megelőzően a költségvetésünk előirányzatainak módosításának elfogadását kell
megtárgyalnunk. Önök is látják, hogy nincsenek jelentős eltérések a 2013. évi költségvetésünk
előirányzatainak vonatkozásában, az eredetileg elfogadott költségvetési főszámoktól.
A bevételi oldalon a tényleges bevételi összegekhez igazítottuk az előirányzatainkat, kiadási
oldalon, mindössze pontosítottuk.
Amennyiben van kérdés, vagy hozzászólás, úgy azt kérem, tegyék meg.
Gyebnár László: Nem látok jelentős eltérést, a magam részéről javaslom az elfogadását.
Karaba Pál:Ezt minden évben ugyan így tárgyaljuk, az összefüggéseket értjük, és az
előirányzatoktól való eltérések összegét is ismerjük, hiszen mi hagytunk jóvá, valamennyi
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jelentősebb kifizetést.
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014.( V. 4.) Önkormányzati Rendeletét
/ Bér Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013 (II. 17) számú rendeletének módosításáról /
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Bér Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelettervezet elfogadása.
Matics János: Az előterjesztést megkapták, ebből látszik, hogy az előbb elfogadott
rendeletmódosításunkkal szorosan összefügg a tartalma. A beszámoló összesítő adatai szerint
az előző évben, a költségvetéssünben elfogadott főösszegeket tartani tudtuk. Jelentős eltérés
nincs, a 2013. évi gazdálkodásunk takarékos, és tervszerű volt, hiszen eredetileg hiányt
terveztünk, és mégis sikerült a költségvetési évet úgy zárnunk, hogy nem volt szükség
kiegészítő támogatás igénylésére.
Osztrolucszki Pál: Az adóbevételek úgy látom a tavalyi évben a vártnál nagyobb
arányban kerültek befizetésre, sőt a kintlévőségeinkből is sikerült behajtani.
Matics János: A számok tükrében ugyan nagyobb de ez az eredmény az újonnan belépő
adózok befizetéseiből adódik. Azt, valóban el kell ismerni, hogy az adóbehajtás során van
némi elmozdulás az előző évekhez képest de még az én megítélésem a jogi lehetőségek
alapján jóval hatékonyabbnak kellene lenni. Álláspontom az, hogy a Közös Hivatal nem
tesz meg mindent ezen cél érdekében.
Gyebnár László: Az én véleményem is az, hogy ez országosan az emberek nem
hajlandóak adót fizetni ez sajnos társadalmi probléma melyen felsőbb szinten is kellene
lépni azért áll így ez az ország.
A közmunka programokat szerencsére maximálisan használtuk ki, remélem továbbra is
100%-ban fogják támogatni, sajnálatos lenne, ha nem tudnánk folytatni a megkezdett
programokat, hiszen jól sikerültek, és sok embernek biztosítottak megélhetést. A
kimutatható eredmények is jelentősek, remélem, tudjuk folytatni. Pályázati összegből
ugyan, de még fejleszteni is volt módunk, szerintem sikeres évnek mondható a 2013-as
esztendő.
Karaba Pál: Nekem a legnagyobb problémám, hogy az útjainkra nem költöttünk szinte
semmit. Tudom, hogy milliós nagyságrendet igényelne, de legalább annyit tegyünk,
amennyire pénzünk, van. Ha minden héten csak néhány kátyút tüntetünk el, akkor is
haladtunk valamit.
Gyebnár László: Ha ezt már így felhoztuk, a magam részéről a ravatalozó állapotát is
kifogásolom. Tudom, hogy nem tudjuk teljesen felújítani, de legalább döntsünk arról,
hogy kimeszeltetjük, és amennyire lehetséges megpróbáljuk rendbe tenni.
Matics János: Jogos a felvetett probléma de az utak rendbetétele több 10 mill.ft-os tétel
az elmúlt évben tettünk lépéseket a kátyúk eltüntetésében sőt egy nagy részt is
megoldottunk a temetőhöz vezető úton. A ravatalozóval felmerült kifogást is elismerem
sőt az én véleményem is az, hogy szégyentelen az állapota sőt az egész temetőre ugyan
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csak elmondható. Itt még sajnos az a problémánk is van, hogy a temető az egyház
tulajdona melyre a Normatív támogatást megkapják és minden költséget mi az
önkormányzat fizet.
Ha további hozzászólás nincs akkor kérem szavazzunk.
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014.(V. 4.) Önkormányzati Rendeletét
/ Bér Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról, szóló beszámolójáról/
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás zárszámadásának
elfogadása
Matics János: A előterjesztésből kitűnik, hogy még van néhány ezer forint maradvány, amit
Bér felhasználhat, erre hamarosan sort kerítünk, eszközöket szeretnénk vásárolni a
családgondozó munkájának segítéséhez.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
24/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ Társulás zárszámadásának elfogadása /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően, változatlan formában elfogadja a Vanyarci
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2013. évi zárszámadását.
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: azonnal
4./ Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának elfogadása
Matics János: Ezek is tény adatok, sokat nem tudunk vitatkozni rajta. A felhasznált összeg
túlnyomó része bérköltség, és annak járulékai. A dologi kiadásokat valamennyi önkormányzat
maga fedezte, hiszen a 2013. évben még a tagönkormányzatok kapták meg a támogatást.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
25/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának elfogadása /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően, változatlan formában elfogadja a Vanyarci Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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Felelős: Matics János polgármester
Határidő: azonnal
5./ Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalása.
Matics János:A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
törvényességi felhívással élt melyben felhívja a közös önkormányzati hivatalunk jegyzőjét,
hogy Bér Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv SZMSZ-ében nem kerültek
előírásra a belső ellenőrzést végző személy, vagy szervezet, vagy szervezeti egység jogállására,
feladataira vonatkozó rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk feladatokra
vonatkozó előírást valóban nem tartalmaz, de a belső ellenőrzési feladatok ellátásának módjáról
döntést hoztunk, Az SZMSZ 71.§ (2) bekezdése tartalmazza, hogy
” a Képviselő testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban meghatározott
képesítésű belső ellenőr útján gondoskodik”. Miután a Pásztói Többcélú Kistérségi
Társulás megszűnt, így arra szakképesítéssel rendelkező külső szakember bevonásával
végezzük a belső ellenőrzést. Az is igaz, hogy mindezidáig nem sikerült megfelelő
szakembert találnunk, de folyamatban van.
Megállapításra került továbbá, hogy Bér Község Önkormányzata nem rendelkezik belső
ellenőrzési kézikönyvvel. Ezt viszont nem tudom elfogadni, mert Bér Község
Önkormányzata rendelkezik belső ellenőrzési kézikönyvvel, de mivel még ne sikerült
belső ellenőrt találnunk, így a 2013. évi nyilvántartást nem készítettük el. Ezt hamarosan
pótolni fogjuk.
Gyebnár László: Nem kevés pénzbe kerül egy szakképesítéssel rendelkező belső ellenőr
foglalkoztatása. Erről már többször beszéltünk. Ha jól tudom, most évi 180.000 forint a
minimálisan fizetendő összeg. Erre semmiféle támogatást nem biztosít a központi
költségvetés, pedig arról volt szó, hogy úgy bíznak feladat ellátást az önkormányzatokra,
ha biztosítják a feladat ellátásához szükséges fedezetet.
Matics János: Ezért nem tudtunk eddig szerződést kötni, hiszen a 2013. évi
költségvetésünket eleve hiánnyal tudtuk elfogadni, és már az is hatalmas eredmény, hogy
mégis jól tudtuk zárni az előző évet. Hamarosan Önkormányzati választások lesznek, és
újabb pénzügyi kötelezettséget vállalni a 2014. évben már nem túl szerencsés, de ezt a
dolgot kétségtelenül meg kell oldani. Belső ellenőrzésre, valamennyi önkormányzat
tekintetében törvényi kötelezettség alapján szükség van. Javaslom keressünk megfelelő
szakembert, és kössünk mihamarabb megállapodást a belső ellenőrzési feladatok
ellátására.
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
26/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ belső ellenőrzési feladatok ellátása. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy megfelelő szakképesítési előírással rendelkező belső
ellenőrt foglalkoztasson megbízással, a belső ellenőrzési feladatok szakszerű
elvégzésére. Az ehhez szükséges anyagi fedezetet Bér Község Önkormányzat
saját költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Matics János polgármester
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6./ Bér Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
megtárgyalása, és elfogadása
Matics János: A Szervezeti és Működési Szabályzatunkról az előbb beszéltünk már.
Most önök előtt van egy tervezet, melyben az új jogszabályi hivatkozások, már be vannak
építve, és természetesen az új Önkormányzati törvény előírásait tartalmazzák. A belső
ellenőrzésre vonatkozó előírások is benne vannak. Szerintem még az Önkormányzati
választásokat megelőzően el kellene fogadnunk, hogy az új testületnek a felülvizsgálat
során ne azzal keljen kezdenie, hogy a törvényi változások miatti teljes átdolgozásra
legyen szükség.
Amennyiben a tervezetben foglaltakhoz nincs kérdés, vagy hozzászólás, úgy javaslom a
rendelet elfogadását.
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.(V. 4.) Önkormányzati Rendeletét
/ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról./
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2013. évi zárszámadásának megtárgyalása, és elfogadása.
Matics János:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített zárszámadási
határozatot a társulási tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig
terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot.
A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselőtestülete és a társulási tanács fogadja el zárszámadást.
Az Áht. 27. §-ának 4. bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat önkormányzati hivatala látja
el.
A 2012-ben megkezdett munka eredményeként a Társulási Tanács felhatalmazása alapján
2013. december 23-án aláírásra került a Társulás és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft. között a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 kódszámú projektre
vonatkozó Támogatási Szerződés.
A projekt 19 településen több mint 60.000 lakos regionális hulladékgazdálkodási rendszerének
fenntartható működését biztosítja. A projekt az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projekt. A projekt megvalósításával
az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 által megfogalmazott célkitűzések elérése
biztosítható a regionális rendszeren belül. A projekt segítségével kibővítésre kerül a szelektív
hulladékgyűjtés, csökkenthető a lerakásra kerülő maradék hulladékok mennyisége, biztosításra
kerül a maradék hulladékok költséghatékony ártalmatlanítása, ezek hatására pedig rendszer
pénzügyi fenntarthatósága javul, a lakosságot terhelő díjak mérsékelhetők.
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A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2013. december 23-án lépett hatályba. A projekt
közbeszerzéseinek folyamatai (PIU, Mérnök, PR, Útépítési tender, Eszközbeszerzés) egy része
már lezárult, a többi lassan a végéhez ér.
A projekt koordinációját biztosító belső szervezeti egység felállt, a heti koordinációk azóta
folyamatosak, az engedélyeztetési eljárások a hatvani telep vonatkozásában lezajlottak. A 2013.
évben a társulás költségvetését terhelő tételeket kizárólag az engedélyezési eljárás hatóságainak
és szakhatóságainak fizetendő eljárási díjak képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatok jóváhagyását!
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
27/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadása. /
1./ Bér település Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 6.589 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 5. 939 e Ft-ban
állapítja meg.
Egyenleg: 650 e Ft
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: a társulás elnöke
A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
28/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadása. /
1./Bér település Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyet, az alábbi tételeket részletezik:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
pénzmaradványa: 650 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:
a) helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellgű kiadások: 100 e Ft
b) vásárolt termékek, és szolgáltatások: 550 e Ft.
Határidő: 2014. április 30
Felelős: a társulás elnöke
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A képviselő testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
29/2014. (04.29.) Kt. Határozat
/ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Vagyonmérlegének elfogadása. /
1./ Bér település Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 6393 e Ft főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2014. április 30
Felelős: a társulás elnöke
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf:

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

----------------------------------------------------Gyebnár László és Karaba Pál
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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