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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, rendkívüli sürgıséggel
összehívott ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2010. október 21. 13 óra
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál, Gyebnár László
Karaba Pál Sulyán Andrásné, képviselık

Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket,
Megállapítja, hogy a megválasztott képviselık valamennyi tagja megjelent, így az ülés
határozat-képes, az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a jegyzı és helyettese megbetegedett, mivel a mai
ülésen tárgyalt napirendi pontokat halaszthatatlan sürgıséggel kell elfogadni így nincs
lehetıség az elnapolásra.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Sulyan Andrásné és Osztrolucszki Pál
képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Matics János polgármestert jegyzıkönyv-vezetınek.
Matics János polgármester: javaslatot tett az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz csatorna díj támogatásában
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz a létesítmények mőködtetés
finanszírozásáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz a létesítményekhez szükséges ingatlanok
használatáról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázat önrész finanszírozásának kezességvállalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5./ Ügyrendi bizottság megválasztása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6./ Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Esélyegyenlıségi Terve elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Matics János polgármester: mivel a Képviselı-testületben új tagok is lettek választva ezért
úgy vélem, hogy ez a mai ülés nem lesz arra alkalmas, hogy teljes mértékben
tájékoztassam a képviselıket a Szennyvíz beruházás eddigi eltelt állapotáról. Erre majd egy
teljes önálló napirendet kell szánni, javasolni fogom a Társulásban, hogy mind a 6 település
Képviselı-testülete együttesen tárgyalja át a projektet.
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Személy szerint a szennyvízcsatorna kiépítését teljes mértékben támogatom de nem a jelen
futó pályázat keretében. Mert ez a giga beruházás nem a helyi lakosság fizetıképességéhez
van méretezve ami jelenleg ingatlanonként 256 eft de ez az összeg csak akkor igaz, ha a kb.
2.ezer ingatlan tulajdonos rendben befizeti a saját hozzájárulását. Nem tudom Bér esetében a
mintegy 20 család aki segélybıl él és kb. 30-35 család aki kis nyugdíjas ezt, hogy teljesíti ez
az ingatlanok minimum 1/3-a. Akkor talán még nem is említeném meg esetlegesen Szirák
esetét. A Társulati üléseken több ízben is az hangozik el, hogy a nem fizetıkön adók vagy
végrehajtás fórmájában majd beszedik a díjat. Én személy szerint nem támogatok olyan
elképzelést ami arról szól, hogy állampolgárokat ingatlanjaitól megfosszuk és földön futóvá
tegyünk családokat. Ismertetem a képviselıkkel, hogy amikor a Képviselı-testület döntött az
együttes pályázatban akkor is felhívtam a képviselık figyelmét, hogy más pályázatra is van
lehetıség amely a lakosoknak csak 1/3 ába kerül a jelenlegihez képest. Meglátásom az, hogy
ez a projekt csak a vállalkozóknak ill. kivitelezıknek az érdekeit szolgálja. Egyben
megjegyzem a Társulati üléseken több ízben is kifogásoltam, hogy nem készülnek
jegyzıkönyvek emlékeztetık az egész 2 éves folyamat eseményei nem nyomon követhetık.
Karaba Pál képviselı: mi az elızı ciklusban is támogattuk a szennyvízberuházást de csak
olyan formában ami a lakosságra nem ró ilyen terhet. Béren ez az összeg a lakosság részére
elviselhetetlen terher.
Gyebnár László képviselı: nekem van információm, hogy Kartalon mekkora nagy problémát
okoz a Környezet terhelési díj megfizetése a lakosság körében. Most viszont nekünk nagy
probléma az, hogy a vállalkozók nem szívesen viszik el Bérrıl a szippantott szennyvizet.
Matics János polgármester: természetesen, ha nálunk is megépül a szennyvízhálózat abban
az esetben majd be kell vezetnünk nekünk is a Környezet terhelési díjat.
Most viszont azt a javaslatot tenném, hogy a projekttel kapcsolatos 1,2,3,4 napirendben
foglalt határozatokat fogadjuk el mert a második forduló beadási határideje szoros és az ezzel
a témával foglalkozó következı ülésünkön döntsünk a továbbiakról.
Mivel több hozzászólás és vélemény nem lévén kérem szavazzunk mind a négy pontban.
1./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz csatorna díj támogatásában
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
75/2010.(X.21.) határozata
Bér Község Önkormányzata a „Héhalom Agglomeráció – Héhalom,Szirák, Palotás, Bér,
Egyházasdengeleg, Kisbágyon - szennyvízelvezetése és tisztítása”címő KEOP 1.2.0/2F
projekt megvalósítása után a támogatással létrejött létesítmény mőködtetésének fedezetét a
fenntartó biztosítja.
2./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz a létesítmények mőködtetés
finanszírozásáról
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
76/2010.(X.21.) határozata
/ Nyilatkozat csatornadíj támogatásról /
1./ A Képviselı-testület felkéri Matics János József polgármestert, hogy Bér Község
Önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot aláírja.
/ Alulírott: Matics János József, mint Bér Község polgármestere nyilatkozom, hogy a
„Héhalom Agglomeráció – Héhalom,Szirák, Palotás, Bér, Egyházasdengeleg, Kisbágyon szennyvízelvezetése és tisztítása” címő KEOP 1.2.0/2F pályázat keretében megvalósuló
elemek üzembe helyezéstıl számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj
támogatást a pályázó nem igényel./
Felelıs: Matics János József polgármester
Határidı: azonnal
3./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázathoz a létesítményekhez szükséges
ingatlanok használatáról
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
77/2010.(X.21.) határozata
/ Ingatlan használati nyilatkozat /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a „Héhalom Agglomeráció –
Héhalom,Szirák, Palotás, Bér, Egyházasdengeleg, Kisbágyon - szennyvízelvezetése és
tisztítása" címő KEOP-.1.2.0/2F pályázat keretében a pályázati dokumentáció mellékletét
képezı, polgármester és jegyzı által aláírt listában szereplı, Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok vonatkozásában, vagyis a csatorna beruházással érinteni tervezett ingatlanok
vonatkozásában, ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szirák és Térsége
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás az ingatlanokat használja.
2./ A Képviselı-testület felkéri Matics János József polgármestert, hogy Bér Község
Önkormányzat nevében a nyilatkozatot aláírja.
Felelıs: Matics János József polgármester
Határidı: azonnal
4./ Határozat hozatal KEOP 1.2.0/2F pályázat önrész finanszírozásának
kezességvállalása
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
78/2010.(X.21.) határozata
/ Kezességvállalásról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete készfizetı kezességet vállal a Szirák és
Térsége Csatornamő Vízgazdálkodási Társulat által felvett 446 000 000 Ft hitelbıl (7,9%)
35.205e Ft-ra és járulékaira A Szirák és Térsége Csatornamő Vízgazdálkodási Társulat
megszőnését követıen hiteltartozást átveszi és gondoskodik a hitel és járulékainak
visszafizetésérıl.
2./ A Képviselı-testület a hitel futamideje alatt a törlesztı összeget és a hitel járulékait a többi
fejlesztési kiadást megelızıen minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi
és jóváhagyja.
3./ A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl,
kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv 88.§. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatáról értesítse a Társulás
elnökét.
Felelıs: Matics János József polgármester
Határidı: azonnal
5./ Ügyrendi bizottság megválasztása
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim az Ötv. rendeletében meghatározottak
alapján választani kell 3 tagú Ügyrendi Bizottságot mely az SzMSz 5. számú mellékletében
meghatározott feladatokat ellátja. Egyben a 3 tagból álló bizottság elnököt választ.
A bizottság tagjainak javasolom: Sulyan Andrásné Gyebnár László és Karaba Pál
képviselıket. Kérem szavazzunk!
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
79/2010.(X.21.) határozata
/ Ügyrendi Bizottság megválasztása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester javaslata alapján Ügyrendi
Bizottság Tagjainak megválasztja:Sulyan Andrásné Gyebnár László Karaba Pál képviselıket
2./ Ügyrendi Bizottság tagjai egyhangúlag elnökének: Gyebnár László képviselıt
megválasztotta.
3./ A Képviselı-testület felkéri Matics János polgármestert, hogy az SzMSz –ben a
módosítások átvezetésére tegye meg az intézkedést.
Felelıs: Matics János József polgármester
Határidı: azonnal
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6./ Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Esélyegyenlıségi Terve elfogadása
Matics János polgármester: a kiküldött anyaghoz észrevétel módosítás nem érkezett úgy
vélem elfogadásra alkalmas.
Kérem szavazzunk!
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
80/2010.(X.21.) határozata
/ Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Esélyegyenlıségi terve /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Matics János József polgármester
elıterjesztése alapján Bér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Esélyegyenlıségi tervét elfogadja
2./ Felkéri Hegedüs Tiborné jegyzıt, hogy az Esélyegyenlıségi Tervben meghatározottak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Hegedüs Tiborné jegyzı
Határidı: azonnal
Mivel több napirend nem lévén Matics János polgármester a részvételt megköszönte és az
ülést bezárta.
kmf:

-----------------------Matics János

-----------------------------Hegedüs Tiborné

-----------------------------------------------Sulyan Andrásné és Osztrolucszki Pál

6

