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

2. sz.
JEGYZİKÖNYV
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. február 4-én megtartott zárt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat Tanácskozó-terme,
3045. Bér, Petıfi út 32.
Készült: Bér: 2011. február 4.
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Készült: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 4-én megtartott
zárt ülésérıl.
Az ülés kezdete: 2011. február 4. 20 óra.
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Karaba Pál, Gyebnár László,
Sulyan Andrásné képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselıtestület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozat-képes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Gyebnár László és Osztroluczki Pál képviselıket
jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE:
1/. Szaniszló Béláné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2/. Szőcs Mihályné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3/. Széplaki Gyuláné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4/. Kuszi Mihály átmeneti segély iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5/. Borsosné Fekete Mária átmeneti segély iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6/. Puporka Márton átmeneti segély iránti kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7./ Balga Lajos (VIKITA-BAU) kamat elengedés kérelme
Elıterjesztı: Matics János polgármester
NAPIREND:
1/. Szaniszló Béláné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelemben foglaltakat. Ismerteti, hogy a napi
étkezési térítési díj napi 338,- Ft mely ez a költségvetést éves szinten 85.eft-al terheli. Jelenleg
a településen már 2 fı kapja ezt az ellátást.
Gyebnár László képviselı:
Javaslom, hogy támogassuk részére az ingyenes étkeztetést, mivel egyedül él és 27.000 Ft-ból
egy egyszemélyes háztartást nem lehet fenntartani.
A képviselı-testület 4.igen 1.tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
4/2011.(II.04.) határozata
(Szaniszló Béláné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szaniszló Béláné (sz: Bér, 1957.02.12.
an: Demeter Anna) 3045. Bér, Petıfi út 47. sz. alatti lakos részére 2011. –tıl határozatlan
idıre ingyenes szociális étkeztetést biztosítja,
Azzal a kikötéssel, hogy a jövedelmi viszonyaiban történt változást köteles haladéktalanul
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban.
2./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl érintrttrt értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Jegyzı
2/. Szőcs Mihályné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelemben foglaltakat.
Sulyan Andrásné képviselı: ismeretes, hogy Szőcsné nem egyedül lakik és így az
étkezése valószínő megoldott az Önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve nem
tartom indokoltnak a támogatását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2011.(II.04.) határozata
(Szőcs Mihályné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szőcs Mihályné szn: Szatmári Rozália
Zsuzsanna (sz: Budapest, 1951.07.08. an: Kiss Teréz) 3045. Bér, Kossuth út 30. sz. alatti
lakos ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelmét elutasítja.
2./ A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Jegyzı
3/. Széplakiné Kuszi Ilona ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelemben foglaltakat.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2011.(II.04.) határozata
(Széplaki Gyuláné ingyenes szociális étkeztetés iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Széplaki Gyuláné Kuszi Ilona (sz: Bercel,
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1964.08.02. an: Radvan Anna) 3045. Bér, Kossuth út 96. sz. alatti lakos ingyenes szociális
étkeztetés iránti kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Jegyzı
4/. Kuszi Mihály átmeneti segély iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelmet. Javasolja a képviselıknek, hogy a segély
iránti kérelemnek és indoklását fogadják el és támogassák.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2011.(II.04.) határozata
(Kuszi Mihály átmeneti segély iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kuszi Mihály (sz: Bér, 1953.08.24. an:
Radvan Anna) 3045. Bér, Kossuth út 98. sz. alatti lakos részére egyszeri átmeneti segélyt
állapít meg, 10.000,- azaz: - Tízezer – Ft. összegben.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert intézkedjen az átmeneti segély összegének
kifizetésérıl
3./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintette értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Polgármester Jegyzı
5/. Borsosné Fekete Mária átmeneti segély iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelmet. Javasolja a képviselıknek, hogy a segély
iránti kérelemnek és indoklását fogadják el és támogassák.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2011.(II.04.) határozata
(Borsosné Fekete Mária átmeneti segély iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Borsosné Fekete Mária (sz: Bercel,
1964.08.22. an: Jámbor Piroska) 3045. Bér, Kossuth út 110. sz. alatti lakos részére
egyszeri átmeneti segélyt állapít meg, 10.000,- azaz: - Tízezer – Ft.
2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert intézkedjen az átmeneti segély összegének
kifizetésérıl
3./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintette értesítse.
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Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Polgármester Jegyzı
6/. Puporka Márton átmeneti segély iránti kérelme
Matics János polgármester: ismertette a kérelmet. Ismerteti, hogy a villanyszámla
elmaradását akarja rendezni. Javaslatom az, hogy erre a célra lehetısége van a
lakásfenntartási támogatás igénybe vételére és ez irányban nyújtson be igényt.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2011.(II.04.) határozata
(Puporka Márton átmeneti segély iránti kérelmérıl)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Puporka Márton (sz: Bér, 1963.07.05. an:
Kunyi Eszter) 3045. Bér, Sárközi tér 14. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmét
elutasítja.
2./ A Képviselı-testület javasolja kérelmezı részére, hogy nyújtsa be a lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmet.
3./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: 15 napon belül
Felelıs: Jegyzı
7./ Balga Lajos (VIKITA-BAU) kamat elengedés kérelme
Matics János polgármester: tisztelt képviselı társaim mint azt már elızı üléseinken
kifejtettem, hogy nem tartom elfogadhatónak utólagosan semminemő adó és annak járuléki
eltörlését. Azzal az indoklásommal, hogy igazságtalan lenne azokkal szemben akik
becsületesen idıben teljesítették az adó befizetéseket. Ezen a téren nem tehetünk
megkülönböztetéseket mert tudjuk jól ezzel kapcsolatosan a közvélemény álláspontja illetve
véleménye az lenne, hogy (azért tettük mert ránk szavaztak) ezt már az elızı idıszakokban is
halhattuk. Tájékoztatásul hozzáteszem ezek a tartozások még a jobb gazdasági idıszakban
halmozódtak fel nem az anyagi hanem a nem-jogkövetı magatartás miatt nem lettek
megfizetve. Ezeknek a bevételeknek terhére lettek a beruházások alapozva és annak a hitelei
felvéve. Az Önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy bárminemő bevételtıl elessen.
Ráadásul ezeknek a kintlévıségeknek az ideiglenes pótlására lettek a Mőködési hitelek
felvéve melyeket ebbıl kell visszafizetni mert nincs más fedezete illetve forrás.
Ezért a legrövidebb idın belül minden törvényes eszköz bevonásával be kell hajtani.
Indokaim alapján kérem t. képviselı társaimat, hogy támogassák a kérelem elutasítását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 5.igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2011.(II.04.) határozata
( Balga Lajos (VIKITA-BAU) kamat elengedés kérelme )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete Balga Lajos ( VIKITA-BAU ) kamat
elengedés iránti kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselı-testület a kamat és adó tartozás megfizetésének végsı határidejére 2011.
március 31. napját határozta meg.
3./ A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: 8 napon belül
Felelıs: Jegyzı
Mivel több napirendi pont nem lévén Matics János polgármester megköszönte a részvételt és
az ülést bezárta
Kmft.

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

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

-------------------------------------------------------Gyebnár László
Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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