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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Matics János: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és a körjegyzı asszonyt
Megállapítom, hogy a képviselı-testületek határozatképes, és az ülést megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Sulyan Andrásnét és Osztroluczki Pál, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.) Az önkormányzatunk adóság konszolidációjáról szóló döntés meghozatala.
2.) Közös Önkormányzati hivatal Megállapodásának elfogadása
3.) A Vanyarccal kötött Iskolai Intézményfenntartói Társulási megállapodás
felmondása.
4.) A Vanyarccal kötött Óvodai Intézményfenntartói Társulási Megállapodás
módosítása.
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Az önkormányzatunk adóság konszolidációjáról szóló döntés meghozatala
Matics János: eddig már 6 éven keresztül dolgoztunk azon, hogy az elızı vezetéstıl örökölt
mintegy 32 mft-os Önkormányzatunk adósságait, tartozásait csökkentsük. Az elmúlt 6 évben,
a takarékos gazdálkodásból eredıen sikerült 11,5 mft-ra, jelentıs mértékben csökkentenünk a
hitel tartozásainkat közületi számláinkat pedig már 3 éve napra pontosan fizetjük. Most
lehetıségünk lesz a Kormány döntésbıl eredıen arra, hogy a még fennálló hiteleink
tartozásaink kiegyenlítéséhez vissza nem térítendı költségvetési támogatást kapjunk. Az
ÖNHIKI pályázatunkban még nem született döntés de reméljük, hogy az is pozitív elbírálást
kap. Így a 2013.-évet elıreláthatóan 0-s lappal kezdhetjük.
A jelen információk szerint jövı évi finanszírozásunk ismeretében, nyilvánvaló, hogy tovább
már nem tudnánk önerıbıl törleszteni hiteleinket, hiszen nem-nagyon lesz mibıl. Ezért
javaslom, hogy fogadjuk el az ehhez szükséges határozati javaslatot mivel ez a
Konszolidációnak egyik feltétele.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
78/2012.(XII.12.) Kt. határozata
( önkormányzati adóság konszolidációról )
1./ A képviselı-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény ( a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
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igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendı költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetıvé teszi.
2./ A képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3./ A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV törvény 286. §. alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tıke és járulékrészét, valamint
egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezıknek/kölcsönt nyújtóknak.
4./ A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezık/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tıke és járulékrészérıl,
valamint egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot aláírja
b) a költségvetési törvény szerint, határidıre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. §. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelı miniszter kezdeményezi.
5./ A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál
és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı
2.) Közös Önkormányzati hivatal Megállapodásának elfogadása
Matics János: már nagyon sokszor tárgyaltunk a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról.
2013. január 1.-tıl a törvény erejénél fogva a körjegyzıség megszőnik, de a közös hivatalok
létrehozására még 60 nap türelmi idı rendelkezésre áll. Amennyiben úgy döntünk, hogy a
Közös Hivatal mőködtetésére vonatkozó Megállapodást és költségvetését elfogadjuk, úgy
jóváhagyhatjuk a Körjegyzıség Megszüntetı Okiratát, valamint a Közös Hivatal Alapító
Okiratát is.
Ha az Alapító Okiratot december 22.-ig megküldjük a Magyar Állam Kincstár részére, úgy
január 1.-tıl Közös Hivatallal tudunk tovább mőködni.
Mindezek elfogadásának természetesen elsıdleges feltétele azonban, hogy a Megállapodás
Vanyarc és Szirák Képviselı-testületei által is elfogadásra kerüljön.
A megállapodás fıbb tartalmi elemeivel egyetértek, a szövegezésen még lehet javítani, de
elvben a mőködési feltételek, és a költségek megosztására vonatkozó fejezetek Bér számára
csak így elfogadhatóak. Néhány nap múlva a Vanyarci, azt követıen a Sziráki Képviselıtestület is tárgyalja a megállapodás tartalmát, és amennyiben mindhárom támogató döntés
megszületik, úgy a Megszüntetı, illetve Alapító Okiratok elfogadására még ebben az évben
vissza tudunk térni.
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Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
79/2012.(XII.12.) Kt. határozata
(Vanyarci Önkormányzat Közös Hivatalának
Mőködtetésérıl szóló Megállapodása)
/ A megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Vanyarci Önkormányzat Közös
Hivatalának Mőködtetésérıl szóló Megállapodást, a tervezetben foglalt tartalommal
változatlan fórmában elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a Megállapodás
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı

3.) A Vanyarccal kötött Iskolai Intézményfenntartói Társulási megállapodás felmondása.
Matics János: Az Iskolánk állami fenntartásba, és mőködtetésbe adása megtörtént. Az errıl
szóló megállapodást aláírtuk. Igaz a törvénybıl eredıen a Közös Megállapodásunk
aktualitását vesztette de a Mıt.-ben leírt ismereteim szerint Társulás megszüntetését az
alapítóknak kell kimondani. Pontosan nem látjuk, hogy ez mennyiben érinti a Vanyarci
Önkormányzattal kötött Intézményfenntartói Megállapodásunkat, hiszen mindkét iskola
átadása megtörtént, de a megállapodás véleményem szerint mindaddig érvényben van,
ameddig azt, a 2 megállapodó önkormányzat, jelen esetben Vanyarc, és Bér fel nem bontja.
Kérem hozzájárulásukat a 2005. augusztus 18.-án kelt Vanyarc és Bér községek
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartói Társulási Megállapodás
felmondására. Igaz, hogy a mai döntésünk alapján a következı év június 30.-i hatállyal
mondható fel, de ebben a helyzetben legalább a döntést meg kell hoznunk.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
80/2012.(XII.12.) Kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy döntött, hogy a Vanyarc és Bér
községek önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulásra kötött
Megállapodást felmondja.
Határidı: december 31.
Felelıs: polgármester
4.) A Vanyarccal kötött Óvodai Intézményfenntartói Társulási Megállapodás
módosítása.
Matics János: A következı döntésünk az elızıekben hozott döntésünkhöz kapcsolódik. Az
iskolánkat, ugyan átveszi az Állam üzemeltetésre, de a közétkeztetés továbbra is
önkormányzati feladat marad. Tehát a Vanyarci Napsugár Óvoda, alapító okiratát módosítani
kell egészíteni az iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladattal. Mivel az Óvoda
mőködtetésére is intézményfenntartói társulást hoztunk létre Vanyarc Önkormányzatával, így
az alapító okirat módosítását a Béri testületnek is jóvá kell hagynia.
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A képviselı-testület 4igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
81/2012.(XII.12.) Kt. határozata
( Vanyarci Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, elfogadja a Vanyarci Napsugár Óvoda
alapító okiratának kiegészítését az „Iskolai intézményi közétkeztetés” szakfeladattal.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt az Okirat aláírására
Határidı: azonnal.
Felelıs: polgármester és körjegyzı
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést
bezárta.

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
körjegyzı

----------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Osztroluczki Pál
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