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

16. sz.
JEGYZİKÖNYV
Vanyarc és Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületeinek
2011. június 29-én megtartott együttes nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Tanácsterem
Vanyarc Polgármesteri Hivatal
Készült: Bér: 2011.június.29.én 14-16 óra.
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Jelen vannak:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 3 tagja jelen van, így az ülés határozat-képes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Sulyan Andrásné és Osztroluczki Pál
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
I./ Napirendi ülés :
1./ Veres Pálné Általános Iskola igazgatói állás pályázat elfogadása
2./ A Béri Tagiskola 2011-2012. tanév ügyének megtárgyalása
3./ Tájékoztatás a két település együttes lehetséges társulási együttmőködésekrıl.
I./ Napirendi ülés :
1./ Veres Pálné Általános Iskola igazgatói állás pályázat elfogadása
A képviselı-testület a pályázati anyagot megismerte majd zárt ülésen Schreiner Éva Gyöngyi
szóbeli kiegészítése következett. Ezután kérdések-válaszok. ( a részletes tartalmát Vanyarc
Község Önkormányzat Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve tartalmazza )
Majd szavazás következett.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 igen tartózkodás és nem szavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
49/2011.(VI.29.) kt. határozata
( Veres Pálné Általános Iskola igazgatói állás pályázatáról )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Veres Pálné Általános Iskola igazgatói
állásra benyújtott pályázatot megismerte azt kisebb hiányosságokkal alkalmasnak találta.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a személyes meghallgatás után úgy
döntött, hogy a Veres Pálné Általános Iskola igazgatói állására Schreiner Éva Gyöngyi
személyét egyhangúlag elfogadja.
3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
döntésérıl Vanyarc Község Önkormányzat Képviselı-testületét mint Intézményi fenntartót
tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Matics János polgármester
3./ A Béri Tagiskola 2011-2012. tanév ügyének megtárgyalása
Schreiner Éva Gyöngyi iskola igazgatója: elmondja, hogy jelenleg a Béri tagintézményben
7 gyerek van beiratkozva mellyel nem lehet megnyitni egy osztályt ahhoz minimum 8 gyerek
szükséges és a kisebbségi nyelvoktatásnak is tantárgynak kell lenni. Ha a létszámban
valamiféle emelkedés történik abban az esetben van csak esély a tagintézmény mőködésének.
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Matics János: valószínősíthetı, hogy tudunk még gyereket szerezni Bérre de utána kell
nézni, hogy a törvényben nincs e változás a létszámok tekintetében mivel a kormány
támogatja a kisiskolák újranyitását és abban nem olvasható ki, hogy a 8 fı csak kisebbségi
oktatással értendı. A 2010-2011-es tanévnek a normatív támogatásával kapcsolatosan is
problémám van mert egész napos iskolát üzemeltettünk miközben a támogatásoknál nem
jelenik meg sem a napközi sem a többlet oktatási támogatás. A 2011-2012-es tanévnek csak
úgy vághatunk neki, hogy az iskola indítása elıtt pontosítjuk a számokat. Ezért megkérem az
igazgatónıt, hogy a legrövidebb határidın belül rendezzük a függı problémákat.
4./ Tájékoztatás a lehetséges társulási együttmőködésekrıl.
Matics János: tisztelt képviselık mint tudjuk az Önkormányzati Törvény és az
Önkormányzatok a Kormány tervei szerint nagy átszervezés elıtt álnak.
Az én meglátásom, hogy addig kellene lépnünk ez irányban amíg azt szabadon önkéntesen
tehetjük. Mert a kötelezı társulásokban kisebb lesz a mozgási terünk. Mint ismeretes a
tırvény javaslat fı változtatásokat a 2. e. fı alatti településeken eszközöl és azt fogja
odaszervezni ahol ez a létszám alatta van. Ebbıl kifolyólag tennék javaslatot, hogy hozzunk
létre 3 településsel ( Bér-Vanyarc-Erdıkürt ) mikró társaságot-közösséget feladataink
ellátásához pl.: körjegyzıség, oktatás, szociális alapellátások, közös polgármesterek hivatalára
stb. abban az esetben van lehetıségőnk az önállóságra különben nem látok jó esélyt az
Önkormányzatiság jövıjének. Ezekben az ügyekben sürgısen kell gondolkodni és cselekedni.
Egyben tájékoztatom a tisztelt képviselıket, hogy szervezés alatt van a Mária zarándok út
megalakítása Társulási formában melyben Máriabesnyı és Szentkút közötti települések
Önkormányzatait szeretnénk összefogni egy projekt megvalósítás céljából melyben
természetesen 12 település közül Vanyarc is érintett. Remélem támogatják a kezdeményezést
és részt vesznek benne.
Kollár András: Tájékoztatást tart a Máriopócsi konferenciáról melyben ugyan csak pozitívan
értékeli a kezdeményezésre irányuló célt.
Az ülésnek további együttes témája nem lévén így Bér Község Önkormányzat Képviselıtestülete részérıl bezártnak tekinti.
Kmft.

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

------------------------------Hegedős Tiborné
körjegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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