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

8. sz.

JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. március 03.án megtartott ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2010 március 03.
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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.március 03 megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Bér Községi Önkormányzat Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32.
Az ülés kezdete: 2010.március 03 13 óra, az ülés vége: 2010.március 03 15 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
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 Puporka Ottót és Sulyan Andrásnét jegyzıkönyv-hitelesítıknek,
Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a nyilvános ülés napirendjére:
NAPIREND:
1./ A Béri Egyházi Iskola megalakításának jelenlegi helyzetérıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Az 1848 március 15.-e megemlékezés megbeszélése.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ A folyamatban lévı nyertes pályázatok aktuális helyzetérıl (tájékoztatás).
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Vanyarc-Bér Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5/. Mihályfi Ernı emléktábla elhelyezésére javaslat
Elıterjesztı: Sulyan Andrásné képviselı
6/. CKÖ Klubhelyiség igénye
Elıterjesztı: Puporka Ottó képviselı
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1./ A Béri Egyházi Iskola megalakításának jelenlegi helyzetérıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Mindannyiunk elıtt ismert, hogy a 2010/2011-es tanévre nem lesz meg a minimális
csoportlétszám. Az elızı ülésen már tárgyaltuk ezt a témát, s nekem az a véleményem, hogy
hívjuk össze a szülıket március 8-án délután 5 órára, és együttesen beszéljük meg ezt a témát.
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2./ Az 1848 március 15.-e megemlékezés megbeszélése.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A március 15-i ünnepségre délután 2 órakor kerül sor az Ifjúsági Parkban. 15-én fogjuk átadni
a település lakóinak a könyvtárat, és a felújított orvosi rendelıt, valamint a Szlovák-klubot.
Az ünnepség szervezıje Fülöp Réka képviselı lesz.
Urbán Sándorné képviselı: az a véleményem, hogy a képviselı-testület gyengesége volt,
hogy kiengedtük a kezünkbıl az állami ünnepek megszervezését. Végre ketté kellene már
választani a nemzeti ünnepeket az egyházi szervezéstıl. Mélységesen fel vagyunk háborodva
a betlehem betanítása miatt, mivel a gyerekek szeptembertıl tanulták a szerepet és még sem
tudták. Ez nem a gyerekeket minısíti, hanem azt, aki betanította ıket. Azt is hiányolom, hogy
az óvodások nem kapnak szerepet a nemzeti ünnepeken, holott én szeretném az unokámat ott
látni.
Sulyan Andrásné képviselı: van iskolánk és óvodánk is, akkor a polgármester adja ki a
feladatot a tanítónınek és az óvónıknek, hogy tanítsák meg a gyerekekkel a szerepet.
Fülöp Réka képviselı válasza: nem ragaszkodok hozzá, hogy én szervezzem a rendezvényt,
ha elvállalja valaki, én átadom a szervezést neki.
Matics János polgármester összefoglalója:
Tisztelt Urbánné én úgy vélem az ön felvetésének nem igen van alapja. Négy év alatt a
Szlovák Kiss. Önk. által szervezett szüreti mulatságokon kívül melyet Sulyanné szervezett az
összes rendezvény szervezésében rajtam kívül csak az egyház mely nagymértékben (
Turcsánszki István ) Osztroluczki Pál és részben Puporka Ottó vett részt sıt a tisztelt
képviselık egy része pl. ön is még az ünnepségeket sem tisztelték meg jelenlétükkel csak
vitázni szeretnek, ezért zárjuk le a vitát. T. Sulyanné tájékoztatom, hogy a Március 15. e nem
gyerek ünnep annak lebonyolítása nem óvodás és kis iskolás szereplıket igényel az komoly
ünnep és annak szereplıit is a magasabb korcsoporttal kell megszervezni, én teljes mértékben
Fülöp Rékát támogatom a szervezésben mert neki van ehhez szakértelme.
Tekintettel arra, hogy senki nem akar a szervezésbe részt venni a szervezı Fülöp Réka.
3./ A folyamatban lévı nyertes pályázatok aktuális helyzetérıl (tájékoztatás).
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Matics János polgármester: Tegnap járt itt a játszótér pályázat írója az INFÓ-Datax Kft
képviselıje. Tájékoztatott, hogy ık jogilag tiszták mindenben. Azt viszont tudni lehet, hogy
bírósági eljárás van folyamatban ellenük. A megbeszélés alkalmával ismét megerısítette azt a
tényt, hogy a játszótér teljesen ingyenes lesz, esetleg 1-200 ezer forintos kamat-költségre lehet
számítani.
Szennyvíz ügyben odáig jutottunk, hogy péntekre kell beadnia a társulásnak a minisztérium
felé az egyeztetett tervdokumentációt. A tervezı még a mai napig nem keresett meg, hogy
minket tájékoztasson a különbözı adatokról. Nekem az a véleményem, hogy ebbıl a
pályázatból ki kell lépnünk még a második forduló benyújtása elıtt, mivel a társulás
szabályos mőködése részemrıl megkérdıjelezhetı. Ezt a feltételezésemet az alapján teszem,
hogy Bér Község Képviselı-testületét semmilyen elıkészítésben ez idáig nem vonták be
tájékoztatást az ügyekrıl elızetesen nem kapunk csak a kész döntés hozatalba vonnak be. A
lebonyolításra kiírt és eldöntött pályázatokat sem láttuk, nem tisztázott, hogy mely cég a
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vállalt összegben konkrétan mire kötelezett. Több esetben napi tisztázatlan vita, hogy a
felmerült egyes feladatokat kinek kell elvégezni és ki fizeti, az elnyert összegen felül
mennyibe fog kerülni. Ma ezek a tények egyáltalán nem látszanak
Az én meglátásom, hogy a közel 100 millió Ft. pályázati összeg hozzáértés nélkül szét lett
osztva melyet részemrıl úgy ítélek meg, hogy a közpénzek felelıtlen elherdálása. Hogy az
említett összeg elosztása felett ki döntött arról nincs pontos információm mint sok egyéb
döntésrıl sem. Én több esetben is kezdeményeztem a projekttel kapcsolatban, hogy a
tisztázatlan kérdésekre adjanak választ de ezek a kezdeményezések nem vezettek eredményre.
Azt a javaslatot teszem, hogy egy teljes testületi ülés keretében tárgyaljuk meg a témát és
döntsünk a további lépésekrıl.
4./ Vanyarc-Bér Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Tisztel képviselık az Óvoda és az Iskola fenntartását Vanyarc Község Önkormányzatával
társulásban tartjuk fenn. A fenntartó ( Vanyarc ) megküldte a 2010. évi költségvetést melyet
postával mindenki kézhez kapott. Amennyiben vélemény vagy javaslat van ezzel kapcsolatosa
kérném tegyék meg. Nincs! Akkor kérném szavazzunk.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
28/2010.(III.03.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
megtárgyalta és elfogadta az Intézményi Társulás költségvetését.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatról
tájékoztassa Vanyar Község Önkormányzat Képviselı-testületét
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: értelem szerint
5/. Mihályfi Ernı emléktábla elhelyezésére javaslat
Elıterjesztı: Sulyan Andrásné képviselı
Sulyan Andrásné képviselı: Szeretném ha a képviselı-testület hozzájárulna, hogy Mihályfi
Ernı emlékére emléktáblát helyeznénk el az orvosi rendelı falán, mivel itt született, s a béri
embereknek és a településnek sokat segített.
Urbán Sándorné képviselı: a megyei közgyőlés elnökétıl hallottam, hogy Nógrád
megyének felbecsülhetetlen értékő képgyőjteményt adományozott, én a magam részérıl
támogatom az ötletet.
Matics János polgármester: én magam is támogatom a javaslatot, mivel úgy hallottam az
idısek körében, hogy tiszteletben álló személynek tartják, a település korábbi fejlıdésében
sokat segített. Az a javaslatom, hogy utána fogunk járni, hogy mikor született, illetve milyen
évfordulóhoz köthetı a tábla felavatása és az idıpontot ehhez igazítva döntjük el.
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6/. CKÖ Klubhelyiség igénye
Elıterjesztı: Puporka Ottó képviselı
Puporka Ottó képviselı: szeretném, ha az önkormányzat hozzájárulna, hogy Béren a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat számára valamely erre a célra alkalmas helyiséget kapjon melyben
ifjúsági klubhelyiséget alakítsunk ki.
Matics János polgáremester: részemrıl támogatom ezt az igényt és a javaslatom, hogy
ugyan olyan fórmában kivitelezhetı a dolog mint a Szlovák klub. Ha a CKÖ az anyag és a
berendezés költségét biztosítja akkor a közcélú foglalkoztatottak térítés mentesen elvégzik a
felújítási munkákat. Elızetes egyeztetés alapján a Petıfi út 15 alatt lévı épületben van erre a
célra kialakítható helyiség. Amennyiben nincs ellenvetés kérem szavazzunk.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
29/2010.(III.03.) határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
klubhelyiség iránti kérelmének helyt ad
2./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Bér Petıfi út 15 sz alatti épületben erre a célra felajánlott
helyiségében klubbot alakítson melynek anyag és berendezéseinek költségét CKÖ
költségvetésébıl fedezi.
3./ Az Önkormányzat a helyiségért bérleti díjat és rezsi költséget nem kér.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmft.

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

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

-------------------------------------------------------Puporka Ottó
Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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