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Jelen vannak:
Matics János József polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné képviselı
Karaba Pál képviselı
Tanácskozási joggal jelen van: Várnai Ildikó jegyzı.
Matics János polgármester: Köszönti a képviselıket megállapítja, hogy a Képviselıtestülete 5 tagjából 4 tagja jelen van így az ülés határozat-képes.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv vezetıre és hitelesítıkre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek, Sulyan
Andrásné és Karaba Pál képviselıt jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Matics János polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
NAPIREND:
1) Egyeztetés a Petıfi-Kossuth út közötti szakasz tulajdonszerzésérıl
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2) Anyakönyvi rendelet tárgyalása elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3) Kommunális hulladékszállítási Szerzıdés felmondásának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4) Kommunális hulladékszállítási Szerzıdés elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
5) Kommunális hulladékszállítási díjrendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
6) 1/2012. (II.15.)Önk. rendelet. módosításáról
Béri Polgármesteri Hivatal Költségeinek elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
7) Szándéknyilatkozat elfogadása körjegyzıség (közös hivatal alakítására )
Elıterjesztı: Matics János polgármester
8) Társulási Megállapodások felülvizsgálata
Elıterjesztı: Matics János polgármester
9) Esélyegyenlıségi program elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
10) Gyermekjóléti és családsegítı beszámolója
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
A Képviselı-testület, a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogta.
1) Egyeztetés a Petıfi-Kossuth út közötti szakasz tulajdonszerzésérıl
Matics János polgármester: ismertebb nevén, a „Mol”-os útról van szó. Ezt, minden nap
használják a falu lakosai, hisz ezzel jelentısen le lehet rövidíteni az Újtelephez vezetı utat.
Elmondja, hogy vasárnap Radván Pál megállította és közölte, hogy ennek az útnak egy
része, az ı tulajdonát képezi, és úgy döntött, hogy a továbbiakban engedi az átjárást. Ha
használni akarják akkor az Önkormányzat megvásárolja meg tıle. Ellenkezı esetben, leönt a
két végére 1-1 kocsi földet. Vagyis tulajdonképpen lezárja.
Ennek az útnak 3 tulajdonosa van. Radván Pál, Maczó László és a MOL Zrt.
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Évekkel ezelıtt már tett az önkormányzat vételi ajánlatot a tulajdonosok felé, mert lehetıség
lett volna, hogy pályázatot nyújtson be az aszfaltozására. A mol 295 e. ft-os áron el is adta
volna, de a másik két tulajdonostól akkor nem érkezett válasz, tehát az utat az Önkormányzat
nem tudta megvásárolni.
Radván Pál most 1.200 e. forintot szeretne kérni az útnak azon szakaszáért, amely az ı
tulajdonában van. Meglátásom szerint, ez az összeg irreálisan magas, mivel az önkormányzat
ekkora összeget nem is tudna érte fizetni, még akkor sem, ha valóban megérne ennyit.
Természetesen nem ismerjük a másik két fél ajánlatát így konkrét összegrıl jelen esetben nem
is beszélhetünk
Javasolom, hogy tárgyalási feltételként 2,7 hektár külterületen lévı önkormányzati földet és a
Bercel határában lévı ugyancsak külterületi 0,8 hektáros földterületet, a teljes útszakaszért a 2
tulajdonosnak ajánljuk fel a cserére mivel ez a két szakasz is külterületi ingatlan. A MOL
részét, a késıbbiekben talán hozzá lehetne vásárolni.
Osztroluczki Pál képviselı: Jónak tartja a javaslatot.
Sulyan Andrásné képviselı: Javasolja hogy az útszakasz tulajdonrészének nagysága
arányában ajánlják fel a csereföldeket.
Matics János polgármester: végül a hosszas egyeztetés után a napirendet berekesztette és a
határozati javaslat elfogadását rendelte el.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
29/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Bér déli összekötı útszakaszról /
1./ Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a nevezett
útszakaszok tulajdonosaival történı tárgyalások megkezdésére oly módon, hogy az út
tulajdonjogának megszerzésének ellenértékeként, az önkormányzati tulajdonú
földterületekkel történı cserékkel próbálja rendezni.
Felelıs. polgármester
Határidı: azonnal
2) Anyakönyvi rendelet tárgyalása elfogadása
Matics János polgármester: A régi rendeletet módosítani kellett mivel a rendeletben a
költség meghatározása nem felelt meg törvényi elıírásoknak. Az a gyakorlat, hogy a
házasságkötésért fizetni kell ez nem egyedi eset ez minden Önkormányzatnál szabályozva
van. Természetesen a szabályozást az is indokolja, hogy az igénybevevık azonos összeget
fizessenek melyrıl elızıen informálódnak. Mert az eddigi gyakorlat ami volt, hogy a jegyzı
határozta meg esetenként ez nem volt törvényes és nyomon követhetı.
Várnai Ildikó jegyzı: az új rendelet tervezetben lényegében az összegek vannak
meghatározva, fıleg ez azért szükséges mert jelenleg az önkormányzatnak kijelölt
anyakönyvvezetıje van, és Béren gyakoriak a külsı helyszínen tartott esküvık. Ezen
összegek a jövıbeni esküvık tartására vonatkoznak. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
eseményért például 20.000 forintot kell fizetniük az önkormányzat részéré, azoknak, akik ezt
igénybe veszik, Ebbıl 15.000 Ft az anyakönyvvezetıé 5.000 Ft az Önkormányzaté.
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2012.(VI.14.) Önkormányzati rendelete
/A házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról./
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
3) Kommunális hulladékszállítási Szerzıdés felmondásának elfogadása
Matics János polgármester: A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2012. április 15.-én
írásban mondta fel a közszolgáltatási szerzıdésünket. A 6 hónapos felmondási idı október
15.ig tartana. Idıközben kezdeményezte a közös megegyezéssel történı megszüntetést,
melyben felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat ehhez hozzájárul, úgy lemond a
díjkompenzácós igényérıl melye természetesen a törvényben meghatározottak szerint jogos
igény. Ez az összeg kb 1,5 mill.ft. Amennyiben a felajánlott lehetıséggel nem élünk, akkor
október 15.-ig kénytelen szállítani, de az biztos, hogy október 15 –tıl, december 31.-ig tartó
rövid idıszakra már nem fogunk szolgáltatót találni.
Legjobb reményeink szerint, június 16-tól sikerül egy új közszolgáltatóval szerzıdést kötni,
így a szolgáltatás zavartalanul folytatódik, és megszabadulhatunk a díjkompenzációból
származó kifizetési tehertıl is. Jelenleg 5 ajánlat van melybıl majd kell választanunk.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
30/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Kommunális hulladékszállítási Megállapodás felmondása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KVG Zrt.-vel 2010.
március 9.-én aláírt közszolgáltatási szerzıdés, közös megegyezéssel történı
megszüntetését elfogadja.
2./ A közös megegyezéssel történı megszüntetés dátuma 2012.június 15.
3./ A Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására.
Felelıs. polgármester
Határidı: június 15
4) Kommunális hulladékszállítási Szerzıdés elfogadása
Matics János polgármester: nem volt könnyő futam sajnos közszolgáltatót találni mert a mi
jelenlegi áraink nagyon az országos átlag ( 500-700 ft ) alatt van és a lakossággal nehéz lesz
elfogadtatni az új szolgáltatási díj összegét. A hosszú egyeztetések után sikerült talán a
legjobb pozíciót kialkudnunk. jelenleg összesen 5 ajánlat érkezett, az ajánlattételi
felhívásunkra, de csak 4 ajánlat az aktuális, mert az egyik szolgáltató kizárólag Palotás
településen vállalná a szemétszállítást. Velünk együtt 7 település került ugyanebbe, a
szituációba, mert a KVG Zrt. ennyi településnek szállított, és valamennyi településen
egyszerre mondta fel a szolgáltatási szerzıdését. Megítélésem szerint jó lenne, ha
valamennyien ugyanazt az új szolgáltatót választanánk, mert csak így együtt tudunk
kedvezményeket kiharcolni. Mindenki olvashatja az ajánlatokat és kitőnnek a különbözı
garanciális feltételek és ehhez viszonyítva változnak a
Az ajánlattevık közül az AVE a legnagyobb hátterő, és feltételezhetıen a legmegbízhatóbb.
Az árai is elfogadhatóak . İk nem kérnek fizetési garanciát az önkormányzattól, arra az
esetre, ha a lakosoknak be nem fizetett díjhátralékuk keletkezik.
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A Lırinciek ajánlatában az szerepel, hogy az önkormányzatnak kell vállalnia a díjbeszedést.
Müll -Transport árai, ugyan valamivel kedvezıbbek, de az eddigi ismereteink alapján, az
eszközeik mőszaki állapotuk sem teljesen megfelelı. Egyes információk szerint kocsik
gyakran elromlanak.
Az ASA árai magasabbak, és a be nem fizetett díjhátralékot kiszámlázzák az
önkormányzatnak.
Végül a BIO-Pannon tájékoztatása szerint nem vállalja az összes település hulladékszállítását
csak Palotásét.
Mivel mi nem vagyunk a Hevesi Hulladék Gazd. Társulás tagja ezért még megkerestem a
Jobbágyi céget is de csak ígéretet kaptam, hogy tárgyalunk, a tulajdonos nem hívott vissza,
hogy döntöttek. Viszont a téma sürgısségére való tekintettel nem várhatunk tovább.
Várnai Ildikó jegyzı: 2012. december 31-ig, azaz, fél évre köttetik a szerzıdés, így
közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. A beadott ajánlatok közül lehet választani
szolgáltatót
Összegszerően nincs nagy különbség az ajánlattevık között, mert ha kiszámoljuk, december
31-ig összesen 26 alkalommal fognak szállítani.
Karaba Pál képviselı: Az AVE hová valósi cég?
Matics János polgármester: Ez egy Hevesi cég igaz az anya cég Ausztriai székhelyő.
Sulyan Andrásné képviselı: A szelektív hulladékgyőjtık maradnak? Temetıi konténer
ürítése is megoldott lesz? Pénteken fogja hordani , úgy mint eddig?
Karaba Pál képviselı: Milyen árváltozás várható a közeljövıben?
Matics János polgármester: Igen, a mőanyag palackos győjtés az zsákos lesz havonta, és az
üveges konténer marad. Az még nem tisztázott, hogy melyik nap lesz a szemétszállítás napja.
A díj magasabb lesz, 235 volt, az új ár pedig 358 + ÁFA , de még mindig olcsóbb mint a régi
szemétszállító cégnél decemberben tett ajánlat, hisz az 468 Ft+ÁFA –ért vitte volna el a
szemetet. Országos árakat összehasonlítva még mindig ezen a területen a legolcsóbb a
szemétszállítási díj, úgyhogy még lehet számítani az emelésre, jövıre is.
Ha további kérdés javaslat nincs kérem szavazzunk az ajánlatok alapján javaslom, az AVE –
val történı szerzıdéskötést.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
31/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Kommunális hulladékszállítási ajánlat elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján úgy
döntött, hogy a Kommunális hulladék elszállítására beadott ajánlatok közül az AVE
ajánlatát elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az AVE-val történı közszolgáltatási
szerzıdés aláírására.
Felelıs. polgármester
Határidı: azonnal
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5) Kommunális hulladékszállítási díjrendelet elfogadása
Matics János polgármester: úgy vélem az elızı napirendekben már eléggé túl tárgyaltuk az
ügyet így nem maradt más ezen ügy kapcsán mint a leg ütısebb kérdésben döntsünk.
Mivel az AVE mellett döntöttünk, így javaslom a szemétszállítási díj mértékének az AVE
árajánlatában szereplı összegben megállapítani.
Ha más kérdés javaslat nincs kérem szavazzunk.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2012.(VI.14.) Önkormányzati rendelete
/ 2012. évi kommunális hulladék szállítás díjáról /
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
6) 1/2012. (II.15.)Önk. rendelet. módosításáról
Béri Polgármesteri Hivatal Költségeinek elfogadása
Matics János polgármester: tájékoztatásul közlöm, hogy a 2012. évi Költségvetés
sarokszámai ezzel nem fognak változni csak belsı átütemezés történik. Vagyis a
Körjegyzıségnek elfogadott összeg hátralévı részébıl fogja a Polgármesteri Hivatalt
finanszírozni. A tisztelt képviselık 2 tájékoztató anyagot kaptak azért, hogy össze tudják
hasonlítani mennyi az eltérés, az önálló hivatal, és a körjegyzıség költségvetése között. Ez
havonta 50.000 forint összeget tesz ki ez az összeg rendelkezésünkre áll a tartalékban azt
hiszem, hogy az eddig eltelt idıszakban felmerült probléma több kárt okozott az
Önkormányzatunknak. De így legalább van hivatal és amíg az új közös hivatalt nem tudjuk
létrehozni addig ez a többlet költség vállalható.
Sulyan Andrásné képviselı: Mit jelent az, hogy 2 fı, nem állományi?
Matics János polgármester: Ez a könyvelınket jelenti, akik megbízási díjért dolgozik és a
jegyzıasszonyt.
Karaba Pál képviselı: Mit takar az egyéb beszerzés
Matics János polgármester: Ezek az irodaszerek beszerzését jelentik. Ezek nem nagy
tételek, de például most kellet vennünk nyomtatópatront, ami önmagában egy 18 ezer forintos
tétel.
Ha más kérdés javaslat nincs kérem elfogadni a Béri Polgármesteri Hivatal költségvetését.
Szavazzunk!
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2012.(VI.14.) Önkormányzati rendelete
/ 1/2012. (II.15.)Önk. rendelet. módosításáról /
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
7) Szándéknyilatkozat elfogadása körjegyzıség (közös hivatal alakítására)
Matics János polgármester: mint az Ötv. ismeretébıl az már mindenki számára köztudott a
2000 fı alatti községeket, közös hivatal létrehozása 2013-tól kötelezı lesz. Errıl már több
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ízben is beszéltünk. Ezért célszerő lenne már most körjegyzıséget úgy alakítani, hogy ennek a
követelménynek megfeleljünk. Azt is többször tárgyaltuk már, hogy Erdıkürt ennek a
társulásnak nem kíván része lenni. Ezért a javaslatom, hogy Szirákkal és Vanyarccal kell
tárgyalást kezdeményeznünk mivel a többi környezı település már döntött. 2011. ben ugyan
felvetıdött Terény és Szanda neve is de mivel a járási felosztásban máshová esik így az a
változat tárgytalanná vált. Mára kialakult lehetıség sajnos csak ez az egy. Erre való
szándéknyilatkozatot kérem a képviselı-testületnek elfogadni.
Sulyan Andársné képviselı: Megint Szirákkal fogunk együtt hivatalt alakítani? Hisz a két
polgármester ezelıtt, nem tudott együttmőködni?
Matics János polgármester: Nincs választási lehetıség. Az akkori konfliktusok nem a két
polgármester együttmőködésébıl alakultak ki hanem a Kırjegyzıségébıl ami ismételten
elıjött Erdıkürtön is mivel a körjegyzı személye azonos volt és sajnos a munkához való
hozzáállása sem változott 2008 óta.
A két polgármesternek egymással a körjegyzıségben ( közös hivatalban ) sok dolga nincs, a
körjegyzınek kell vezetni a körjegyzıséget. A képviselı-testület összetétele is nagyon sokat
számított régen, most lehet, hogy a választások után teljesen átalakul Szirákon a testület.
Várnai Ildikó jegyzı: már dolgozott a Sziráki polgármesterasszonnyal és nem volt közöttük
semmi súrlódás. Szerinte nem lesz az együttmőködéssel semmilyen probléma.
Matics János polgármester: az, hogy esetleges érdemi viták kialakulnak az természetszerő
hiszen az embereknek nem kell mindenben egyformán gondolkodni és mindenki a saját
települése érdekeit védi és harcol érte ez a normális. Egyben ne felejtsük el, hogy a
körjegyzıségi pályázatból a 3,5 millió forintból még egy golyóstollat sem kaptunk.
Ha más kérdés nincs kérem a határozat elfogadását.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
32/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Szándéknyilat körjegyzıség alakításáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
körjegyzıséget kíván létrehozni Vanyarc, és Szirák települések Önkormányzataival.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
2013. január 1.-tıl Szirák Vanyarc és Bér települések Önkormányzati Közös Hivatalt
kívánnak létrehozni.
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások mielıbbi megkezdésére
és a Megállapodás elıkészítésének részvételére.
Felelıs. polgármester
Határidı: azonnal
8) Társulási Megállapodások felülvizsgálata
Matics János polgármester: Az új Ötv.-ben foglaltak szerint, meg fognak szőnni a kötelezı
Kistérségi Társulások, és elıre láthatólag nem lesznek kötelezı társulások. Mint ezt több
ízben is kifejtettem már. hogy mi számos Társulásnak tagjai vagyunk melyet ugyan
örököltünk. Ez még magában nem vet fel problémát csak az, hogy nagy részében csak fizetési
kötelezettségeink vannak és elınyök nem vagy minimálisan származnak. Ezek között
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említhetem azt a hátrányt is például, hogy az intézményi társulásoknál pályázatokat nem
tudunk önállóan beadni mert csak a fenntartó jogosult rá ez még magában nem volna nagy
probléma de több esetben is elıfordult, hogy csak 1 pályázat beadható ezt a fenntartó adta be
vagy a kiírásnál a tagnak sokkal kevesebb a pályázható összeg és volt eset amikor a fenntartó
nemet mondott nekünk a beadásra. Példának hozhatom fel a Kistérségi Társulást ahol Bér
település szerepe nulla csak fizetjük a tagdíjat mert a megállapodásban foglaltak szerint,
település lakosságarányos szavazati jogunk van vagyis egyenlı a nullával.
Vagyis Pásztó plusz 1 nagy településnek a szavazata elég minden döntésben.
Erre példa a 2009-ben a Kistérségi Társulás által megnyert közösségi busz esete melynek
odaítélésében szóba sem álltak velünk vagyis el sem olvasták a javaslatunkat amelyben 10
település lakosságát szolgálta volna, ehelyett megkapta Buják ahol kereskedelmi fórmában
üzemeltetik a szociális buszt.
Mivel Társulási Megállapodásokban a felmondási idıre szerepel, hogy 6 hónappal elıbb kell
jelezni, a társulásból történı kilépési szándékunkat ezért javasolom, hogy most még idıben
vagyunk és tegyük meg.
A jelen Megállapodásainkat fel kell mondani, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül ki fogunk
lépni csak, hogy új feltételekkel és kötelezettséggel kívánunk tagjai lenni. Mondjuk ha a
P.K.T. ban résztvevı Önkormányzatok valamennyi települése jelzi ezen szándékát, akkor el
tudjuk érni közösen, hogy 1 település 1 szavazatot kapjon. Így lenne értelme a Társulásoknak
a közös munkának, és nem szorulnának háttérbe az alacsony lakosságszámú falvak sem.
Várnai Ildikó jegyzı: Ez úgy lenne hatásos, ha minden önkormányzat egyszerre jelezné a
szándékot. Akkor valóban lenne tárgyalási alap.
Matics János polgármester: igen csak mint tapasztalható a mi térségünkben, hogy itt is az
összetartásnak csak egy pillanatig van nyoma, utána nagy részben az önös érdek a fontos,
mindenki a saját pecsenyéjét süti. Talán nem fejteném ki pontosan mert az igazsággal sok
társamat megsértek.
Kérem javaslatom elfogadását és szavazzunk.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
33/2012.(VI.14.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
valamennyi társulási megállapodást tekintsen át, melynek Bér település tagja. Ezt
követıen tegyen javaslatot a Képviselı-testületnek, hogy mely társulásból célszerő
kezdeményezni a felmondást.
Felelıs. polgármester
Határidı: azonnal
9) Esélyegyenlıségi program elfogadása
Matics János polgármester: az UNIÓ-s pályázatoknál kötelezı elıírt elem az
esélyegyenlıségi terv és program megléte. Azért, hogy a pályázati beadás feltételeit
maradéktalanul tudjuk teljesíteni kellett elkészítetni. Az anyag elkészült mindenki
tanulmányozhatja.
Amennyiben egyéb javaslat nincs és a tisztelt képviselık elfogadhatónak tartják kérem
szavazzunk!
A testület valamennyi tagja átnézte az esélyegyenlıségi programot, és az abban foglaltakat
megfelelınek, és végrehajthatónak találta.
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
34/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Esélyegyenlıségi program elfogadása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és jóváhagyja a Bér Település
esélyegyenlıségi tervét.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
10) Gyermekjóléti és családsegítı beszámolója
Várnai Ildikó jegyzı: mint minden évben ebben az évben is beszámolót kell elfogadni a
Képviselı-testületnek a Gyermekjóléti és Családsegítı munkájáról. Törvényben elıírt
formában készült el, nagy részben az adatok módosultak benne a 2010. évhez képest, illetve
az adatokból következı összehasonlítások illetve a következtetések megállapítások. Arról
mutat tájékoztatást, hogy az elmúlt évben hogyan alakult Bér élete. A beszámoló írásos
anyagát mindenki tanulmányozhatta amennyiben egyéb javaslat kérdés nincs javasolom a
beszámoló elfogadását.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
35/2012.(VI.14.) Kt. határozata
/ Gyermekjóléti és családsegítı beszámolója /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzı elıterjesztése alapján
gyermekjóléti és családsegítı beszámolóját elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Mivel más napirend nem lévén Matics János polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
Kmft.
--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Várnai Ildikó
mb. jegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné
Karaba Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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