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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
2011.december 02.-án megtartott nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Készült: Bér: 2011 december 02. án 11-12-óra.
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Jelen vannak:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Juhász Erika
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület 5 tagjából 4 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 Sulyan Andrásné
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Tóthné Juhász Erikát jegyzıkönyv-vezetınek.
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Hegedős Tiborné körjegyzı 9 órakor betegségre
hivatkozva jelezte telefonon, hogy a mai ülésen nem vesz részt. Természetesen nem
gondoskodott a helyettesítésérıl ezért intézkedtem, hogy a nyílt ülésen a jegyzıkönyv
vezetıje Tóthné Juhász Erika legyen. Egyben azt is jelzem, hogy az Erdıkürttel való
együttes ülésünk is elmarad mert a polgármester asszony nov.30.-án jelezte, hogy az
alpolgármester nem ér rá és ezért nem lesznek jelen. Mivel a mai napirendjeink nem
halaszthatók el mert a 2012. év januári pénzügyi számláinkról kell dönteni ezért meg kell
hoznunk a határozatokat.
Javaslatot tesz a napirendre:
1./ Döntéshozatal Folyószámla hitel felvételrıl a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Döntéshozatal Munkabérhitel felvételérıl a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Döntéshozatal a Beruházási hitelkiváltásról a Sajóvölgye Takarékszövetkezet által
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Döntéshozatal a Bursa Hungária pályázatra benyújtott pályázatok eredményérıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
1./ Döntéshozatal Folyószámla hitel felvételrıl a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél
Matics János polgármester: emlékezteti a képviselıket, hogy elızı ülésükön hozott
határozatukban úgy döntöttek, hogy a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél nyitnak számlát.
A számla megnyitása és egyéb ügyintézés lezárult mivel ismeretes mindannyiunk számára,
hogy 2006 -ban átvett egyenlege az önkormányzatnak mintegy 30. mft. hiány volt ami a mai
napra mintegy 6-8 mft. így a mőködésünket hitelbıl fedezzük ezért szükségünk van a
folyószámla hitel felvételére. Kérem a t. képviselıket, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
73/2011.(XII.02.) Kt. határozata
/Folyószámlahitel felvételérıl/
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat finanszírozási
problémáinak áthidalása céljából 5.000.000,- Ft azaz: ötmillió forint összegő,
folyószámlahitel felvételérıl dönt.
2./ A Képviselı testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési
bevételeit, valamint az önkormányzat tulajdonát képezı Bér, Petıfi út 32. szám alatti,
359. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant felajánlja, melynek becsült értéke 15 millió
forint, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és
járulékait a mindenkori éves költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3./ A Képviselı testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan
forgalomképes és nem képezi az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy
a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá.
4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerzıdés aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Hegedüs Tiborné körjegyzı
2./ Döntéshozatal Munkabérhitel felvételérıl a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél
Matics János polgármester: mint elızıekben már ismertettem a hitelfelvétel szükségességét
ezt már nem hiszem, hogy tovább kellene ragozni a munkabér hitelre viszont nem
folyamatosan van szükségünk csak ha valami p.ü. probléma merül fel akkor vesszük igénybe
ez csak egy készenléti pénzeszköz a bérek és a segélyek kifizetésének kiegészítésére.
Azért ha szükséges legyen mihez nyúlnunk ezért kérem annak megszavazását.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
74/2011.(XII.02.) Kt. határozata
( Munkabérhitel felvételérıl )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a bérjellegő kifizetések
finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 2.500.000,-Ft azaz
Kettımillió-ötszázezer 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.
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3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert (és a körjegyzıt) a hitel
felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Hegedüs Tiborné körjegyzı
3./ Döntéshozatal a Beruházási hitelkiváltásról a Sajóvölgye Takarékszövetkezet által
Matics János polgármester: elmondja, hogy a Takarékszövetkezetnél az elızetes
megbeszéléskor kitértek az MFB-nél felvett Beruházási hitelnek mely 5 mft átvállalására, hogy
ne legyen több hitelintézetnél lévı fennálló tartozás. A hitelkondíciók a Takarékszövetkezetnél
is azonosak így javasolja, hogy döntsünk e tárgyban is.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
75/2011.(XII.02.) Kt. határozata
( Beruházási hitelrıl )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 5.000.000,- ft
beruházási hitel felvételét a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél kezdeményezi.
2./ A Képviselı testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési
bevételeit, valamint az önkormányzat tulajdonát képezı Bér, Petıfi út 32. szám alatti,
359. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant felajánlja, melynek becsült értéke 15 millió
forint, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és
járulékait a mindenkori éves költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3./ A Képviselı testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan
forgalomképes és nem képezi az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy
a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá.
4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerzıdés aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
és Hegedüs Tiborné körjegyzı
4./ Döntéshozatal a Bursa Hungária pályázatra benyújtott pályázatok eredményérıl.
Matics János polgármester: tájékoztatja a képviselıket, hogy az ösztöndíj pályázati kiírásra
1 jelentkezı volt, így nincs nehéz dolgunk a döntésben. Az elızı évek gyakorlata szerint a
Képviselı-testület által megszavazott összeghez még a Megyei Önkormányzat is hozzáteszi
ugyan azt az összeget és az illetékes tárca a két támogatással azonos támogatással kiegészíti.
Vagyis ha a javasolt összeget az 5.eft ot megszavazzuk akkor a pályázó 20.eft ösztöndíjban
részesülhet. Ugyan nem tudom ez évben, hogy fog mőködni mivel a kormány a Megyei
Önkormányzat hatáskörét teljesen megváltoztatta így nem valószínősíthetı az ö önrésze.
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Mivel pályázó beadott anyagai megfelelnek a kiírásnak ezért kérem támogassák az 5.eft
ösztöndíjat és szavazzunk az elfogadásában.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
76/2011.(XII.02.) Kt. határozata
( Bursa Hungária beadott pályázati döntés )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Makai Noémi Bursa Hungaria
ösztöndíj pályázatát érvényesnek találta és azt elfogadta.
2./ A Képviselı-testület a pályázónak havi 5.000,- ft. ösztöndíj támogatását elfogadja
3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat feltöltésére és beadására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
5./ Matics János polgármester. beszámolt az eltelt idıszakban az Önkormányzatnál történt
eseményekrıl.
Majd mivel több napirendi pont nem lévén a nyílt ülést bezárta és a szünet utánra rendkívüli
zárt ülést rendelte el.
Kmft.

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

------------------------------Tóthné Juhász Erika
jegyzıkönyv vezetı

--------------------------------------------------------Gyebnár László és Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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