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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15-én megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Bér Községi Önkormányzat Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32.
Az ülés kezdete: 2010. február 15-e 13 óra, az ülés vége: 2010. február 15-e 16 óra 30 perc.
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Fülöp Réka, Urbán Sándorné,
Sulyan Andrásné Puporka Ottó, képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Maczóné Zsarnóczai Tünde és Gyebnár Lászlóné
Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a
képviselı-testület az ülésen teljes létszámmal jelen van, így az ülés határozat képes, a nyílt
ülést megnyitja.
A polgármester javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı személyére.
A képviselı-testület Osztroluczki Pált és Urbán Sándornét jegyzıkönyv-hitelesítıknek,
Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a nyilvános ülés napirendjére:
NAPIREND:
1/. Játszótér pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. Iskola helyzetérıl tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3/. Út a munkához programról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4/. Szennyvízcsatorna pályázatról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5/. Óvoda felújítási pályázathoz önrész biztosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1/. Játszótér pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A polgármester ismertette a HVG INFO-DATAX-ról megjelent cikkét.
Majd tájékoztatta a képviselıket a játszótérre vonatkozó álláspontjáról.
A képviselı-testület a tájékoztatást meghallgatta
nélkül tudomásul vette.
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mellyel egyetértett és határozat-hozatal

2/. Iskola helyzetérıl tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A napirendi ponthoz megérkezett Maczóné Zsarnóczai Tünde és Gyebnár Lászlóné.
Matics János polgármester köszönti a vendégeket. Tájékoztatja a képviselıket, hogy az
iskola megmentése ügyében már régebb óta folytatnak tárgyalásokat az egyházzal melyet
részérıl támogathatónak tart mert jelen helyzetben nincs kilátás a fenntartásra.
Erre azért van szükség mert a 2010-2011 es tanévben a Béri gyerekek létszáma csak 5 fı
mellyel nem lehet osztályt fenntartani és ebben a formában van arra esély, hogy a környezı
településrıl az iskola típus miatt talán többen idejárnának. Jelenleg nem látok más esélyt.
Az egyházi iskola ötlete támogatható, hiszen mind a képviselı-testület mind pedig az ı
személyes meggyızıdése is, hogy az iskolát meg kell tartani mert ha bezárjuk akkor annak az
újra nyitását nem látja biztosítottnak.
Az intézményt csak társulás útján lehet mőködtetni, mivel az önkormányzat önerıbıl ezt nem
tudja finanszírozni.
Önkormányzatunk pénzügyi helyzetére való tekintettel csak az intézmény rezsiköltségét
tudjuk állni.
Fülöp Réka képviselı:
Tekintettel arra, hogy felmerült az egyházi iskola ötlete, ezzel kapcsolatban tájékozódtunk
több intézményben is.
Marcaltın van egy evangélikus iskola, ahol tagintézményként mőködtetnék a béri iskolát.
Az aszódi gimnázium nem tudja vállalni a béri gyerekeket, mivel oda csak a legjobb tanulókat
veszik fel.
A verıcei református iskolát a tisztelendı úr felkérdezte, ahol azt mondták, hogy a képviselıtestületnek és a szülıknek is egyhangúlag támogatni kell az egyházi iskola mőködését.
Jelenleg 5 gyermek van az iskolai csoportban, ha Vanyarchoz szeretnénk tartozni, akkor
minimum 8 gyermek kell az iskola mőködtetéséhez.
Ahhoz, hogy a verıceivel mőködni tudjunk, minimum 15 gyereket kell biztosítani a béri
iskolába.
Tekintettel arra, hogy a környéken nincs egyházi iskola szerintem ezzel a környékbıl ide
lehetne hozni a gyerekeket.
Márciusig kell szándéknyilatkozatot adni a verıcei iskola felé, hogy az önkormányzat
támogatja-e vagy sem a társulás létrejöttét és, hogy meg van a fix 15 fıs gyereklétszám.
Urbán Sándorné képviselı: Nekem az a véleményem, hogy ha nem tudunk 15 fıs csoportot
biztosítani, akkor legalább segítsetek 1 gyereket idehozni, hogy ne kelljen az alsó tagozatot
megszüntetni.
Kérdésem, hogy mindenféle képességő gyereket felvennének-e az iskolába, vagy milyen
szempontok alapján történne a felvétel?
Azt sem értem, hogy a tisztelendı úr miért nem hozza vissza a gyerekeit Bérre, mert akkor
már meg is lenne a létszám.
Fülöp Réka képviselı válasza: Természetesen minden jelentkezı gyermeket fel kell venni az
intézményben, nem lenne semmilyen megkülönböztetés a gyerekek között.
Tisztelendı úr gyermekei 2. és 3. osztályosak, s arról már beszéltünk vele, hogy a 2. osztályos
gyermekét visszahozná jövıre Bérre.
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Matics János polgármester: Nekem az a véleményem, hogy támogassuk ezt a
kezdeményezést, de azzal a kikötéssel, hogy legalább 20 szülı tegyen írásos nyilatkozatot,
hogy érdemben meg tudjuk kezdeni a tárgyalást a verıcei társulásba történı belépés kapcsán.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
25/2010.(II.15.) határozata
/a verıcei egyházi iskolafenntartó társuláshoz
történı csatlakozási szándéknyilatkozatáról/
1./ Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra
vonatkozólag, hogy amennyiben Bérrıl, illetıleg a környezı településekrıl 20 szülı
nyilatkozatot tesz, hogy az 1-4 osztályos tanköteles korú gyermekét a béri alsó tagozatos
iskolába a 2010-2011-es tanévre beíratja, megkezdi a tárgyalást a verıcei egyházi iskolai
intézményfenntartó társulással a béri tagiskola csatlakozási szándékát illetıen.
2./ A képviselı-testület megbízza Fülöp Réka képviselıt, hogy a szülık képviseletében jelen
lévı Maczóné Zsarnóczai Tündével és Gyebnár Lászlónéval a szülık írásos nyilatkozatát
szerezze be, s terjessze azt a képviselı-testület elé.
Határidı:
Felelıs:

2010. március 1.
értelem szerint

3/. Út a munkához programról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Matics János polgármester: elkészült a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervünk melyet
elızetesen mindenki megkapott és mivel olyan javaslat nem érkezett mely miatt változtatásra
lenne szükség ezért kérem annak elfogadását.
Kérem szavazzunk.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
26/2010. (II.15.) határozata
/A település Közfoglalkoztatási Tervérıl/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdése alapján az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségének véleménye figyelembevételével a
2010. évre a melléklet szerinti formában és tartalommal határozza meg a település
Közfoglalkoztatási Tervét.
2./ A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tervben foglalt feladatok
végrehajtása érdekében eljárjon.
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3./ Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervet 5 napon belül küldje
meg az Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére.
Felelıs: Matics János polgármester.
Határidı: Értelem szerint
4/. Szennyvízcsatorna pályázatról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Matics János polgármester: február 11-én volt Szirákon csatornaügyben tájékoztatás.
Errıl az ülésrıl sem készült jegyzıkönyv, annak ellenére, hogy ezt kifejezetten kértem.
Semmilyen anyagi jellegő kérdésre nem kaptam megfelelı választ, Kómár Jánosné a Társulás
elnöke csak egy 4-5 soros emlékeztetıt küldött, holott maga az ülés 1,5 órát tartott.
A bonyolító nem is jelent meg az ülésen így kérdéseinket módunkban sem állt feltenni.
Számomra jogilag nem tiszta a társulás mőködése sem, hiszen a támogatási szerzıdés alapján
mint Szirák Község Önkormányzat a támogatott, a fizetési kötelezettség a számlák szerint
pedig már a társulás tagjait terheli.
Részemrıl azt a tényt sem látom tisztának, hogy a Projekttel kapcsolatos szerzıdéseket Szirák
Önk. kötötte és azok tartalmáról elızetesen legalábbis Bérrel nem egyeztetett így nem is
tudjuk mirıl szól a többi érintettrıl nem tudom
Tekintettel arra, hogy az elsı ütemben a Képviselı-testület úgy döntött, hogy adjuk be a
pályázatot, így a minket terhelı önrészt biztosítanunk kell, s át kell utalnunk a társulásnak.
5/. Döntés az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletében kiírt Közoktatási intézmények
Óvoda felújítási pályázathoz önrész biztosításáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Matics János polgármester: Elızı évben már indultunk ezen a pályázaton de az
eredménytelen volt most ismételten megnyílt a lehetıség.
Mivel a pályázatot Vanyarc mint fenntartó nyújthatja be én a határidı rövidsége miatt már
megtettem a lépéseket a halaszthatatlan sürgıs feladatokban.
Megbíztam a tervezıt azzal a feltétellel, hogy csak eredményesség esetén fizetünk megbízási
díjat. Felkértem Vanyarc Képviselı-testületét a pályázat elkészítésére és beadására.
Emlékeztetıül elmondom, hogy a pályázati igényünk a Napsugár tagóvoda nyílászáróinak
cseréjérıl és egy vizesblokk kialakításáról szól. melyben gyerek Wc. személyzeti Wc. tusoló
és mosoda helyiség lenne kialakítva. Ennek bekerülési költsége 7.524.508,- Ft. melynek 10%
752.450,- Ft önrészét a tervezı költségét amely 150.eft. kell állnunk. és a mőszaki ellenır
mely kb.100-150 eft.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
27/2010.(II.15.) határozata
/1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletében kiírt pályázathoz szükséges
feltételek biztosításáról/
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1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Vanyarc Község Önkormányzat
Képviselı-testületét, hogy a Béri tagóvodára az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletében kiírtak
alapján a pályázatot készítesse el és adja be.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy az 1/2010. (I. 19.) ÖM
rendeletében leírt feltételeket biztosítja és annak kötelezettségeit magára vállalja.
3./Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Vanyarci Napsugár Óvoda Béri
Tagóvodája felújítási pályázathoz szükséges önrészt 752.450 Ft-ot. és a teljes lebonyolításhoz
szükséges pénzeszközt a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs: Matics János polgármester.
Határidı: Értelem szerint
Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

-------------------------------------------------------Osztroluczki Pál
Urbán Sándorné
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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