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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2011. június 29-én megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Készült: Bér: 2011.június.29.én 17-18-óra.

Jelen vannak:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné Gyebnár László
Karaba Pál képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné körjegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 5 tagja jelen van, így az ülés határozat-képes.
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.
Javaslatot tesz a napirendre:
1./ Oktatási Intézményi Társulás 2010. évi költségvetés beszámolójának elfogadása
2./ Döntéshozatal a Mária út kiépítésére alakuló társulásban való tagi részvételrıl
3./ Munkabér Hitel Szerzıdés meghosszabbítása
Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
1./ Oktatási Intézményi Társulás 2010. évi költségvetés beszámolójának elfogadása
Matics János polgármester: tisztelt képviselıtársaim mindenki megkapta Vanyarc Oktatási
Intézményi Társulás 2010. évi zárszámadását. Sajnálattal mint már elızetes üléseinken
többször is felvetıdött, hogy az iskola terén egyeztetés nélkül alakult ki a 2010-2011 es tanév
rendje nem voltunk elızıleg tájékoztatva arról a felmerülı többletköltségrıl ami most
mutatkozik. Abból adódóan, hogy egy gyerek miatt lett egy évfolyam ami igen jelentısen
megemelte a 2010. év költségét és ebbıl adódott, hogy az elızı években pozitív egyenleggel
szemben most 137. eft. negatívval zártunk. Ha valakinek van kérdése vagy egyéb javaslata
kérem. Nincs!
Akkor kérem szavazzunk.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
50/2011.(VI.29.) kt. határozat
/ Oktatási Intézményi Társulás 2010 évi elszámolásáról /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése
alapján megtárgyalta és elfogadja Vanyarc Község Önkormányzatával –a társulás
keretében közösen mőködtetett Veres Pálné Általános Iskola, valamint a Napsugár
Óvoda 2010. évi elszámolásáról.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testület felkéri Matics János
polgármestert, hogy határozatáról értesítse Vanyarc Község Önkormányzatának
Képviselı-testületét.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: értelem szerint

2./ Döntéshozatal a Mária út kiépítésére alakuló társulásban való tagi részvételrıl
Matics János: július 05.-én én is részvettem Máriapócson a többek számára talán ismeretes,
Máriazell-Budapest-Csíksómlyó között a Mária zarándokút konferencián.
Ezen a zarándoklatokon évente több százezer ember vesz részt amely által az érintett
településeken fellendült az idegenforgalom és újabb bevételi lehetıségeket teremtett a
turisztikai szolgáltatóknak és nem elhanyagolható ez által a munkalehetıségek növekedése
vagy a településeknek a világ elıtti szélesebb megismertetése.
A helyi túrizmus tovább fejlesztéséhez nekünk is ki kell használnunk a vallásos túrizmust
mivel ez láthatóan többletlehetıséget nyújt számunkra.
Ebbıl a meglátásból tenném azt a javaslatomat, hogy vegyünk részt mi is ebben a
( Máriabesnyı-Domonyvölgy-Galgamácsa-Erdıkürt-Vanyarc-Bér-Buják-Ecseg-KozárdMátraszılıs-Sámsonháza-Mátraverebély-Szentkút) által nyújtandó lehetıséggel.
Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást minıségi színvonalon tudjuk biztosítani arra ki kell
használnunk minden pályázat által megnyíló lehetıséget és egy egységes zarándok utat kell
kiépíteni amely minél szélesebb körnek tudja az igényét kielégíteni.
A pályázatok elnyeréséhez nagyobb a lehetıség egy szervezeti egységben elkészített
koncepció beadása esetén.
Ezért kezdeményeznék az érintett településekkel egy közös megbeszélést és ha közös
nevezıre jutnánk akkor egy társulás megalakítását. Ebben kérem a Képviselı-testület
támogatását és jóváhagyását.
Karaba Pál: van e valami kötelezettségünk vagy hátrányunk
Matics János: nincs jelenleg még csak arról kell dönteni, hogy részt kívánunk e venni egy
ilyen társulásban majd a Társulásba való tagi részvételrıl akkor döntünk ha elkészül a
Megállapodás és alapokiratok. Akkor döntünk azok elfogadásáról és a belépésrıl.
Pénzügyi kötelezettségrıl mint pályázati önrész arról meg csak akkor lesz döntés ha vannak
kész tervek és összegek akkor újra döntünk, hogy tudjuk e a pénzügyi fedezetet biztosítani.
Jelenleg nem kell olyan döntést hozni amely bármi kötelezettséggel járna. Ha további kérdés
nincs akkor szavazzunk.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
51/2011.(VI.29.) kt. határozat
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester tájékoztatása alapján
kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Mária út kiépítésére alakuló társulásban.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a társulás elıkészítésében való
közremőködésre.
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, az elıkészítéshez szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: értelem szerint

3./ Munkabér Hitel Szerzıdés meghosszabbítása
Matics János: július hónapban lejár a munkabér hitelünk és sajnos mivel a Pásztói Kistérségi
Társulástól az idáig nem tudtuk behajtani a jelentıs tartozásunkat amely majdnem 2 millió
forint emiatt igénybe kell vennünk a munkabér hitelt a bér és segély kifizetésekhez.
Kérem T. képviselıket a hitel megszavazására.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
52/2011.(VI.29.) kt. határozata
( Munkabérhitel felvételérıl )
1./Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a bérjellegő kifizetések
finanszírozása céljából 2011. évben havonta maximum 2.100.000,-Ft azaz
Kettımillió-egyszázezer forint összegő munkabérhitel felvételérıl dönt.
2./A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerzıdés alapján
havonta igényelhetı munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá,
hogy a hitelt a folyósítást követı 30 napon belül a részére folyósított állami
támogatásból visszafizeti.
3./A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzıt) a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Hegedüs Tiborné körjegyzı

Kmft.

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

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

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

