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Jelen vannak:
Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Gyebnár László Sulyan Andrásné
Karaba Pál képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Juhász Erika
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 Karaba Pál és Osztroluczki Pál
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Tóthné Juhász Erika jegyzıkönyv-vezetınek.
Javaslatot tesz a napirendre:
1./ A 76/2011.(XII.02.) Kt. határozat visszavonása
2./ Tájékoztatás a Falu karácsony ügyében
A Képviselı-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ A 76/2011.(XII.02.) Kt. határozat visszavonása
Matics János polgármester: tisztelt képviselıtársaim sajnálattal tájékoztatom önöket, hogy
Makai Noéminek beadott ösztöndíj pályázatát nem tudtam feltölteni a pályázati rendszerbe
mert az Oktatási Intézmény ahova jár az nem regisztrált intézmény így a pályázat nem
nyújtható be és nem támogatható. Ezért kérem a képviselıket a nevezett határozatunk
visszavonására.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
77/2011.(XII.06.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 76/2011.(XII.02.) Kt. határozatát
visszavonja mivel a pályázat technikai okok miatt nem benyújtható.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat elutasításáról Makai Noémi
pályázót értesítse
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Matics János polgármester
2./ Tájékoztatás a Falu karácsony ügyében
Matics János polgármester: elızıekben már egyeztettem a Cigány és Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat elnökeivel és felvázoltam nekik, hogy az ifjúsági házban szeretnénk egy falu
karácsonyát rendezni melyen az óvodások, iskolások és a helyi civilek adnának mősort.
A tervezet szerint a 2008-ban megrendezett falukarácsonyához hasonló lenne mely igen nagy
sikert és talán egyedüli jó benyomást keltett a falu eddigi életében mert addig még nem volt
ahhoz hasonló nagyszabású közös ünneplés. Természetesen ennek anyagi és személyi
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feltételeit csak együttesen tudjuk megvalósítani a Kisebbségi Önkormányzatokkal összefogva.
Mivel a javaslatom Kisebbségi Önkormányzatok által részben elutasításra került a javaslatom
és a megbeszélésbıl az látszódott, hogy nem kívánnak az önkormányzattal együtt ünnepelni
így nem látom értelmét a további erıltetésnek.
Minden emlékszünk még amikor az elızı ciklusban milyen jól sikerült a falu karácsonya amit
közösen szerveztünk és bonyolítottunk le. Persze az elızı Kisebbségi Önkormányzatok több
ünnepen és rendezvényen is együtt ünnepeltek velünk.
Ezért most az a javaslatom, hogy a pénzügyi és személyi kereteink miatt karácsonyra veszünk
szaloncukrot és mandarint melyet szétosztunk a lakosságnak.
A képviselık összességében támogatják Matics János polgármester javaslatát.
Ezután Matics János polgármester szünetet majd zárt ülést rendelt el.
Kmft.

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

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

--------------------------------------------------------Karaba Pál és Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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