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Jelen vannak:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Gyebnár László képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné körjegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 5 tagjából 3 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.
A polgármester ismerteti a napirendet:
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
beszámolója az eltelt egy év munkájáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Elıterjesztı: Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnok
3./ Bér Község Rendezési Tervének egyeztetı tárgyalása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Lakossági kérdések – válaszok –
Matics János polgármester: köszönti a Falugyőlésen megjelent polgárokat, és bemutatja a
meghívott vendégeket: Kenyeres Istvánt és Bara Katalint, elmondja, hogy ık fogják a
település rendezési tervét elkészíteni.
A mai falugyőlésnek a célja, hogy beszámoljunk a lakosságnak az Önkormányzat eddig eltelt
egy évi munkájáról és biztosítani tudja a lakosság részére a rendezési tervre vonatkozó
javaslatok és észrevételek megtételét.
Elsıként a Rendezési tervvel kapcsolatos pontunkra térnék mivel nem szeretném a
vendégeinket fenntartani.
Tisztelt jelenlévık! a jelen témával több éve halasztott kötelezettségünket pótoljuk mivel a
minket megelızı Önkormányzati vezetés sajnálattal a pénzügyi lehetıségek ellenére sem
készítette el a „Bér Település Hatályos Építési és Rendezési Tervét”
Ugyan arra 2,6 millió Ft-ot kifizetett de a mai napig sem készült el semmi és még a céget sem
lehet elérni. Természetesen jogi útón próbálkozunk az összeg visszaperelésével.
Ezután a Kenyeres Consultinggal megállapodtunk a Rendezési Terv elkészítésére. Ebbıl
kifolyóan most a cég képviselıje Kenyeres István úr és Bara Katalin tájékoztatást ad a
lakosságnak és a vállalkozásoknak a tervvel kapcsolatos részvételére és együttmőködésére.
Én mindenek elıtt fontosnak tartom, hogy a lakosságnak tudomása legyen róla mik a
Képviselı-testület tervei.
- Az Újtelep út mindkét oldalán tervezzük, hogy a telkek megoszthatóak legyenek,
mivel ezt több ingatlan tulajdonos jelezte felém ehhez a telkek végében utat is
tervezünk nyitni. Itt 26 telket lehetne kialakítani, ezzel is biztosítani szeretnénk, hogy
az itt letelepülni vágyók építhessenek, s így a lakosság fogyását is
megakadályozhassuk.
- A Hivatal és Ifjúsági ház körüli részen szabadidı és sportcentrumot építünk ki
pályázati forrásból melynek tervei elkészítése folyamatban vannak és a pályázati
anyag is készül.
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Az ifjúsági házban kap helyet a sportöltözı, (melynek kialakítására a LEADER –ben
már pályázatot nyertünk) a sportpálya és a játszóterünk már elkészült.
A patak és a sportpálya között kerülne elhelyezésre a Biogáz-üzem, amelyben a
településen keletkezett szennyvíz és kommunális hulladék teljes feldolgozása történne
melybıl elektromos áram és hı termelıdne ennek pályázata már elkészült és be lett
adva döntésre várunk. Ez természetesen semmilyen szag illetve zajhatással nem jár.

Kenyeres István: bemutatkozik, elmondja, hogy végzettségét tekintve okleveles
építészmérnök, várostervezési mérnök, ık fogják a település rendezési tervét elkészíteni.
Mindenképp szem elıtt tartják, hogy az új építkezések számára biztosítani kell a telkeket,
úttal, közmővel együtt. Elmondja, hogy vele és kollegáival még sőrőn fognak a helybeliek a
munkája során találkozni és reméli sikerül egy mindenki számára elfogadható legjobb tervet
elkészíteni. A község számára nagy lehetıséget jelenthet a jövıben a falusi turizmus, a
közeljövıben a Mária úti zarándoklathoz történı csatlakozás. A béri arborétum megépítése
idegenforgalmi szempontból szintén nagy jelentıséggel bírna. A biogáz-üzem pedig a
szennyvízbıl és a hulladékokból állít majd elı energiát, amit sok mindenre fel lehet használni.
Majd néhány jelenlévı kérdést tett fel melyre választ adott.
Mivel több kérdés és információ nem volt Matics János polgármester megköszönte, a
tájékoztatást és a részvételt majd a vendégektıl elköszönt.
Matics János polgármester: Emlékeztette a jelenlévıket, hogy a választási programjában
megígértek alapján az idei lehetıség szerint beadta a közmunka programját mely sajnálattal a
törvényi változásoknak nagyon szők lehetıséget biztosított ez évben.
Márciusban körjegyzıséget alakítottunk Erdıkürt településsel. A pénzügyi mozgásterünk az
elızı évihez képest rosszabb helyzetben van mivel a költségvetési bevételi forrás 10%-al
csökkent és a kiadások viszont fıleg az energia árak villany, gáz, üzemanyag, miatt nıtt.
Egyben nagy teher a munkanélküliek bérpótló támogatása ez az önkormányzati forrásból 1
hónapi bevételt emészt fel. Az adókból már nem tudunk többlet bevételre szert tenni mivel a
vállalkozásoknál is nagy a recesszió. Ugyan van a településen egy vállalkozó aki Hotelt
üzemeltet és még a mai napig nem tudtuk elérni, hogy tıle beszedjük az adót ami körülbelül
2-2,5 millió forintra teendı. De az ügye már folyamatban van és reméljük sikerrel fog járni.
Az is sajnálatos tény, hogy az iskolának a helyben megtartását kérı személyekbıl is van olyan
aki nagy összeggel tartozik annak ellenére, hogy ismereteink szerint nincs pénzügyi gondja.
Az idén valószínősíthetı, hogy jogi úton mindenkitıl beszedjük a tartozását.
Mint az elızıekben már megemlítettem, hogy beadtunk pályázatot Biogáz erımőre 257 millió
forintos mely elbírálás alatt áll. Készül az Közösségi ház terve melynek elkészülte után még
ez évben beadjuk a pályázatot 95.millió forint. A BSE által a Sportöltözıre amely 27 millió
forint. a Polgárırség által térfigyelı rendszerre 4. millió forint. Vanyarc Önkormányzat által a
tagiskola felújítására amely 9,5 millió forint volt ebbıl 4,5 millió forintot megítéltek. Fennálló
tartozásunk nincs egyetlen Beszállítónak sem Közmőszolgáltatónak sem.
Sajnos a megörökölt Hitel állományunkat a tavalyihoz képest csak 1 millió forinttal tudtuk
csökkenteni de megemlítettem ennek az okát.
A Mária zarándoklatról elmondja, hogy ez egy európai zarándokút, amely Lengyelországból
indul és Spanyolországig tart. A magyarországi szakaszon Máriabesnyı és Szentkút közötti
kiépítésre most hozunk létre egy Önkormányzati Társulást, melyhez az érintett 12 település
fog csatlakozni, melynek Béren lesz a székhelye.
2./ Falugondnok beszámolója a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi munkájáról
Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnok:
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Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2010. évi munkájáról
A falugondnoki szolgáltatás általános célja a hátrányos helyzető kistelepüléseken élık
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elısegítése, valamint a
szociális alapszolgáltatás biztosításához való hozzájutás segítése.
A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint az
Önkormányzati feladatok megoldását segítı közvetett szolgáltatásokat végez a helyi
igényeknek megfelelıen.
A jogosultak köre: A településen életvitelszerően tartózkodó lakos, aki szociális körülményei,
kora, egészségügyi állapota, váratlan élethelyzete alapján jogosult a falugondnoki
szolgáltatásra.
1990-ben, az önkormányzatiság megvalósulásával, mintegy ezer, 500 fı lélekszám alatti
kistelepülés is nekivágott az önálló élet feltételeinek megteremtéséhez. Ezen falvak többsége
a halmozottan hátrányos helyzetőnek minısített kistérségekben helyezkedik el,
munkahelyhiánnyal, intézményhiánnyal küszködnek.
A helyi önkormányzat 2005-ben hívta életre a Falugondnoki Szolgálatot Béren. Azóta, vagyis
6 éve végzem ezt a feladatot. A falu lassan megszokta, hogy értük is történik valami. A
falugondnok a lakosság segítségére siet, amikor szükség van rá. Ennek a napjainkig is tartó
folyamatnak igen nehéz dokumentálni, vagy számszerősíteni a hatásait, eredményeit, azonban
pótolhatatlan szerepe van abban, hogy az elszigetelt kistelepüléseken az emberek ne érezzék
magukat minden segítségtıl, információtól elzárva.
Tekintettel a község korösszetételére, fokozott figyelmet kell fordítani a szolgáltatás
ellátásainak tartalmára, színvonalára.
A falugondnok közremőködik:
 az étkeztetésben,
 házi segítségnyújtásban,
 a közösségi szociális információk szolgáltatásában,
 alapszolgáltatáshoz való hozzáférésben,
 egyéni, hivatali ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában.
A kapcsolattartás módjai:
Személyesen: az igénybevételkor
Telefonon: a falugondnoknál, illetve a Polgármesteri Hivatalban .
A szolgáltatás iránti kérelmet a polgármester engedélyezi. A szolgáltatásra igényt tartó
személynek a településen belüli igényt 1 munkanappal, a településen kívüli igényt 2
munkanappal elıbb kell bejelenteni és egyeztetni a falugondnokkal. Azokat a szolgáltatási
igényeket, melyek eltérnek a rendszeres tevékenységtıl a polgármesterrel kell egyeztetni.
2010. évben összesen 242 lakossági bejelentés érkezett a szolgálat iránt. (2008-ban 121, ez
pontosan a duplája). Ez igazolja, hogy az embereknek nagy szüksége van a szolgálatra.
Megosztás szerint: I. negyedévben
73 fı bejelentı
II. negyedévben
55 fı bejelentı
III. negyedévben
75 fı bejelentı
IV. negyedévben
39 fı bejelentı
A 242 bejelentés 90 %-át a szakrendelésre való szállítás, illetve kórházba be és hazaszállítás
tette ki.
Mivel duplájára emelkedett ez az igény, nem egyszerő feladat beosztani és rangsorolni az
egyes feladatokat, ugyanis a betegszállítást úgy kell idızíteni, hogy a falugondnoki autó 11
órára mindennap visszaérjen a településre az ebédszállítás miatt. Ez örökös versenyfutás az
idıvel és a szakrendelés gyorsaságával.
A 2010. évben a Bujáki iskolából szállítjuk az ebédet, mellyel az idısek meg voltak
elégedve. Jelenleg Vanyarcról az óvoda konyhájából szállítjuk az ebédet 16 állandó szociális
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ebédet szállítunk és az óvodások és az iskolások is innen kapják az ebédet. Az elmúlt évhez
képest ez is emelkedést mutat.
Feladataim jelentıs részét teszi még ki az idısek ellátásán túl az Önkormányzati feladatok
megoldásában való közremőködés. (helyi levelek, plakátok, értesítések, elıgondozás,
környezettanulmány, közgyógy iránti kérelmek segítése.)
Bizony nem egyszerő a sok feladatot rangsorolni és idıre megoldani. Mindemellett jól kell
érteni az emberek nyelvén is, ki kell érdemelni bizalmukat.
Gyakran kell látogatni az egyedül élı, idıs embereket, akiknek jólesik egypár kedves szó,
örülnek ha valaki meghallgatja gondjaikat, problémáikat.
„A legjobb segítség, amit adni lehet, értelmi segítség, a hasznos tudás átadása ajándékba.”
A tudás ajándékozása sokszorta elıbbre való az anyagi dolgoknál. Ennek sok oka van. Csak
az lehet igazán a sajátunk, ami valódi erıfeszítést, vagy áldozatot igényel tılünk. Igyekszem a
munkámat ennek szellemében végezni az itt élı emberekért, mindannyiunkért.
Köszönöm figyelmüket!
3./ Közmeghallgatás:
Szőcs Mihályné: elmondja, hogy a háza elıtt az ÉMÁSZ alkalmazottai kiástak egy gödröt,
amit otthagytak betemetetlenül. Kérné az ezzel kapcsolatos intézkedést.
A másik észrevétele az, hogy a szelektív hulladékgyőjtıt az emberek nem a rendeltetésének
megfelelıen használják, ı már több esetben átrakta a szemetet a megfelelı győjtı edényzetbe.
Búzás Miklós: lehet-e már tudni, hogy mi lesz a közfoglalkoztatással jövıre?
Matics János polgármester összefoglalója: sajnálom, hogy ilyen emberek vannak, akik a
szemetet szétszórják, de minden szemetes edény mellé nem állíthatunk embert, hogy
vigyázzon a rendre.
- A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy amit a Munkaügyi Központtól
kaptunk keretet mindet kimerítettük, de jövıre sem lesz jobb a helyzet.
- Elıreláthatólag szeptemberben fog életbe lépni az új közoktatási és köznevelési törvény.
Reméljük, hogy az új szabályozás szerint is sikerül megırizni az iskolánkat.
- Hamarosan nyilvánosan közzé fogjuk tenni a településen adóval tartozók névsorát, mivel
van olyan adózó is, aki tetemes összeggel tartozik. Az állami támogatáson túl (amely épphogy
fedezi a falu fenntartási és közmő költségeit) ez az egy bevétele van az önkormányzatnak.
Tekintettel arra, hogy más hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a
közmeghallgatást bezárta.
Kmft.

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

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

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