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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 11-én megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2010. június 11. 13 óra.
Jelen vannak:

Távol maradt:

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

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselıtestület 6 tagjából 5 jelen van így az ülés határozat-képes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Puporka Ottó és Osztroluczki Pál képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE:
1/. Szirák és Térsége szennyvíz beruházás tájékoztatója
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. Vis maior pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A képviselı-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1/. Szirák és Térsége szennyvíz beruházás tájékoztatója
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Június 8-án megalakult a víziközmő-társulás, melynek elnöke Szilágyi Albert lett.
Bérrıl Osztroluczki Pált delegálták be az elıkészítı bizottságba, s engem ( Matics János )
a felügyelı bizottság elnökévé választottak meg.
Én az alakuló ülésen elmondtam az aggályaimat, mivel az alapszabályt a tagok nem kapták
meg, többek között én is csak az elıtte való napon kaptam kézhez, így nem tudta senki
végigértelmezni.
Több hónapos kéréseimre végre megkaptam a tervrajzot, ami szintén aggályos, mivel nem
fedi le a település egészét a kiépítettség. Ahol a terv szerint nem lenne bekötési lehetıség,
azok közül is vannak olyanok, akik ezt igényelnék és természetesen a Vízi Közmő Társulásba
mint tagok beléptek. Nekem az a javaslatom, hogy a második fordulóba Bér csak akkor
csatlakozzon a projekthez, ha a település egészén kiépül a csatorna-hálózat, mivel másként
nincs értelme részünkrıl a beruházásnak mert gyakorlatilag több évig ezen pályázaton nem
indulhatunk. Én mindezeket folyamatosan a társulási üléseken szóvá teszem, viszont az
ülésekrıl nem készülnek jegyzıkönyvek, illetve ha készül is valamilyen emlékeztetı, az nem
tartalmazza valósághően az elhangzottakat, épp ezért az aggályaimat megírtam a társulás
elnökének.
Nekünk ragaszkodnunk kell hozzá, hogy a jegyzıkönyveket vegyék elı, s tisztázzák a
pénzügyi részt is, mivel a pályázatot az önrészre Szirák Önkormányzata adta be, s nem a
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társulás. A társulás önmagában nem adott be pályázatot. A társult önkormányzatok a számlák
egy részének az ÁFÁ-t megelılegezték, a visszaigénylés azonban még a mai napig nem történ
meg. Nekem már régóta az volt a javaslatom, hogy a társulás vegyen fel az újabb pénzügyi
kötelezettség teljesítéséhez hitelt, ne pedig az önkormányzatoktól kérje a pénzt, hiszen egyik
Önkormányzatnak sincs erre tartaléka mindenki hitelbıl mőködik.
Hozzászólások:
Fülöp Réka képviselı: Azt kellene elérnünk, hogy a társulás alkalmazzon jogászt a második
ütem elıtt, aki értékeli az eddigi tevékenység szabályszerőségét.
Urbán Sándorné képviselı: Nekem nincs tudomásom róla, hogy Magyarországon hány
csatorna projekt bukott el. Nem tudom volt-e ilyen?
Matics János polgármester válasza: Szerintem a kérdéseinket tegyük fel hivatalos formában
a társulás elnökének, és amennyiben nem kapunk rá kielégítı választ, akkor szakértıt fogunk
igénybe venni.
Úgy tudom, hogy az EU-s projektek között még csak néhány befejezett csatornapályázat van,
tekintettel arra, hogy 2007-tıl indultak csak.
A képviselı-testület a polgármester tájékoztatását határozat-hozatal nélkül tudomásul vette.
2/. Vis maior pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Sárközi téren lévı hidat a nagy esızések lebontották, ezért vis maior eseményként
bejelentettük a Magyar Államkincstár felé. Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, a
tartalékalap terhére pályázatot lehet benyújtani az árvíz okozta károk enyhítésére.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
53/2010.(VI.11.) számú határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
2./ A képviselı-testület a 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet 1. §. 4. bekezdés c/ pontja alapján
nyilatkozik, hogy a kérelem szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő
felhasználásának a hivatkozott Kormány rendeletben meghatározott szervek által történı
ellenırzéséhez hozzájárul.
3./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és nyújtsa be a
Magyar Államkincstár területi igazgatósága felé.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

3

kmft.

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

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

--------------------------------------------------------Osztrolucszki Pál Puporka Ottó
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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