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

18. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. július 19-én megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2010. július 19.
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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 11-én megtartott zárt
ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2010. július 19. 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 Sulyan Andrásné képviselıket jegyzıkönyvhitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
Majd javaslatot tesz a napirendre
NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE:
1/. SZMSZ módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. Béri Sportkör megalakításáról döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3/. Határozathozatal szociális étkezési térítési díj javaslat-tételrıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4/. Folyamatban lévı pályázatokról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A képviselı-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ SzMSz módosítása
Matics János polgármester: elmondta, hogy a Magyar Államkincstár megkereste a
Képviselı-testületet, hogy a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk még mindig a
körjegyzıség szerepel, ezért szükséges annak azonnali módosítása.
A módosításokra elkészítettük a javaslatot, melyet minden képviselı megkapott. Amint látják
csak azokat a részeket javasoltuk módosítani, ahol körjegyzıség megnevezés szerepel, ezt
Polgármesteri Hivatalra, s a körjegyzıt jegyzıre.
A módosítás teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz.
Hozzászólások:
Urbán Sándorné képviselı: Az én SZMSZ-embıl kimaradt a 16-17.§. Kérném a jegyzınıt,
hogy pótolja.
Matics János polgármester: javaslom még, hogy a rendelet 4. sz. mellékletét is módosítsuk,
mivel változott a képviselık személye.
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A képviselı-testület a módosítást egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
és a következı rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2010.(VII.19.) Önkormányzati rendelete
( Bér Községi Önkormányzat 3/2008.(III.03.) sz.
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról egységes szerkezetben )
/A rendelet teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz/
2/. Béri Sportkör megalakításáról döntéshozatal
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Pásztói Térségi Labdarugó Bizottságtól felkérést kaptunk, hogy a 2010-es fordulóra III.
osztályba lehet nevezni. Tekintettel arra, hogy Béren nincs sportkör és nekem mát 4 éve
eltökélt szándékom, hogy létrehozzuk így a felkérést jónéven vettem és megtettem ezen
ügyben a lépéseket. Felmértem az érdeklıdést és nagy örömömre sikerült egy labdarugó
csapatot összeszedni. Mint mindenki számára közismert, hogy az új Kormány
Miniszterelnöke személyesen szívügyének tekinti a sportot egyben az önkormányzat
kötelezıfeladata közé tartozik erre normatív támogatást is kapunk így javasolom, hogy a
tartalék alapunkból átkell csoportosítani a felmerülı költségeket. Természetesen, hogy
többlet támogatásokhoz és pályázati forrásokhoz juthassunk ezért mint egyesületet meg kell
alakítani. Elızetesen már kutatásokat végeztem az esetleges szponzorálásban melyben ugyan
csak van elırelépés. Elsısorban a nevét kell meghatároznunk. Az én javaslatom, hogy „Béri
Sportegyesület”-ként nevezzük el. A focival már az ıszi bajnokságon indulhatunk. Javasolom,
a szervezı bizottságnak Osztroluczki Pál alpolgármestert.
Osztroluczki Pál alpolgármester: a felkérést elfogadta
Hozzászólások:
Urbán Sándorné képviselı:
Az elnevezést támogatom, ugyanakkor nincs öltözı, hol történne a csapatok és a bírók
öltözése?
Matics János polgármester válasza:
Átmenetileg az iskolában meg lehetne oldani az öltözködést.
A képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
55/2010.(VII.19.) számú határozata
/ A Béri Sportegyesület megalakításáról /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete továbbiakban
(Képviselı-testület) felkéri Osztrolucszki Pál alpolgármestert, hogy szervezze meg a
helyi Sportegyesületet
2./ A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a Béri Sportegyesület
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nevet használja.
3./ A képviselı-testület térítésmentesen az egyesület mőködéséhez használatára átadja a
3045 Bér Petıfi út 36-2 sz. alatt lévı Hrsz: 359/2. ingatlanját ( sportpálya és az épületének
1 db helyiségét) az egyesület fennállásáig.
4./ A képviselı-testület biztosítja az egyesületnek a www.ber honlapon való megjelenést.
5./ A képviselı-testület saját költségvetése terhére biztosítja a megalakulás és a mőködéshez
szükséges költségeinek fedezetét.
6./ A képviselı-testület felkéri és felhatalmazza Matics János polgármestert, hogy a
szükséges dokumentumokat Bér Község Önkormányzat nevében aláírja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
3/. Határozathozatal szociális étkezési térítési díj javaslat-tételrıl
Matics János polgármester: mivel 2010. január óta a Szociális étkeztetést Pásztó
Kistérség Többcélú Társulása intézményének keretében szolgáltatjuk ezért megkereséssel
élt az Önkormányzatunkhoz, hogy a társulásban lévı intézményeknél a térítési díj
maximumát 365 Ft-ban határozza meg.
Ez a mi díjrendeletünkben 338 Ft, s ezen nem kell változtatni.
A képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
56/2010.(VII.19.) számú határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a
PKTT intézménye a szociális étkezés térítési díját 365,- ft.-ba határozza meg
2./ A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl a PKTT értesítse..
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
4/. Folyamatban lévı pályázatokról tájékoztatás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Szennyvízpályázat: az I. fordulós tájékoztatás óta a víziközmő társulás bejegyzése
megtörtént. Tájékoztattam a társulás tagjait, hogy Bér település csak úgy vesz részt a II.
fordulóba, ha a település teljes egészén kiépítésre kerül a csatorna hálózat, ígérgetésekkel nem
érjük be, a pályázatot csak így lehet benyújtani. Az LTP befizetésekbe azokat is bevonták,
ahová nem tervezték a csatorna kiépítését.
Nem tisztázott maga a pályázat sem, mivel Szirák Önkormányzata –mint gesztor- nyújtotta
be, nem pedig a társulás. Így kétségessé válik, hogy egyáltalán a megelılegezett ÁFÁ-t a
társulás mikor tudja visszaigényelni.
Óvodapályázat: Az óvodapályázatot a társulás fenntartója Vanyarc nyújtotta be, Bér Község
Önkormányzat Képviselı-testület kérésére. A pályázat tartalma: vizesblokk és nyílászárók
teljes körő cseréje, melynek a teljes bekerülési költsége a Költségvetés szerint 7.541 ezer Ft,
melybıl az önrész 771 ezer Ft, a pályázati összeg 6.770 Ft.
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Az óvoda mőszaki átadására elıreláthatóan augusztus 20.-án kerül sor. Az önkormányzat
közcélú munkásai a Pályázatban nem szereplı munkákat végzik a járda felújítását, valamint a
festési munkálatokat, a tereprendezést és a takarítást.
Az óvodapályázatra 3 érvényes ajánlat érkezett, melyet a bíráló bizottság: tekintettek át és
bíráltak el egyöntetően a jelenlegi kivitelezı mellett döntött. Mivel a legalacsonyabb árat
ajánlotta.
Arról pedig, amit a Költségvetésen felül végez el a kivitelezı írásos jegyzıkönyv készült.
Az eredeti mőszaki vállalást pedig a megadott árajánlatért teljesítetik.
Urbán Sándorné: Kérdésem, hogy hol lett meghirdetve a kivitelezıi pályázat, és miért nem
helyi vállalkozó végzi a felújítást?
Matics János polgármester: nyilvánosan nem lett meghirdetve erre nem kötelez a jogszabály
mert nem Közbeszerzésre kötelezett. De pont azért, hogy ne érhessen vád bennünket ezért
3 cégtıl kértünk be ajánlatot. A 3 ajánlatból a legalacsonyabbat választottuk ki. Ez a cég béri
vagyis helyi vállalkozó itt is fizeti az adóját. Egyben az a szempont is szem elıtt volt, hogy
helyi vállalkozó lehessen és olyan akinek nincs fennálló köztartozása mivel ez Állami pénz.
Amit végeznek az összetett szakipari munka, jelenleg Béren nincs más vállalkozó aki eltudta
volna valamennyi szakágazatot végezni.
Játszótérpályázat: ebben már született döntés az elızıekben, hogy még ebben a ciklusban
építsük meg. Ezért javasolom, hogy 3 ajánlatot kérjünk be a kivitelezésre. Nemrégiben jártam
az ACCER Kft-nél, ahol gyártják a játszótéri játékokat.
A héten feltesszük a község honlapjára az ajánlatunkat, hogy minél nagyobb nyilvánosságot
kapjon
A képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
57/2010.(VII.19.) számú határozata
/Pályázat kiírása játszótér/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Matics János polgármestert.
hogy készítse el a pályázat kiírásához az iratokat.
2./ A Képviselı-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy a www.ber.hu honlapon
nyilvánosságra hozza és 3 ajánlatot kérje be
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beérkezett ajánlatokból nyertest a
beérkezést következıen hirdet.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
Tekintettel arra, hogy más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, és az
ülést bezárta.
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kmft.

……………………………..
Matics János
polgármester

…………………………
Hegedős Tiborné
jegyzı

…………………………… ………………………
Sulyan Andrásné
és Puporka Ottó
Jegyzıkönyv hitelesítık:
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