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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnok
Az ülésen részt vevık a jelenléti ív alapján.
Matics János : Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívottakat, és nem utolsóként a
közmeghallgatáson megjelent polgárokat. Köszönöm, hogy az ünnepet megelızıen is ilyen
sokan mutatnak érdeklıdést a falu közügyei iránt.
Elsı napirendként szeretném ha meghallgatnák a falugondnokunk 2012. évi beszámolóját.
Második napirendként én röviden tájékoztatnám a tisztelt lakosságot a Képviselı-testület
eddigi munkájáról és a hátralévı idıszakra vonatkozó tervezetekrıl.
Majd feltehetik kérdéseiket és ha tudunk akkor azonnal megkapják a válaszokat amire nem azt 8
napon belül írásban megtesszük.
Ahogy látom a megjelenteket mindenki ismeri a Képviselıket de lehet, hogy van aki még a
körjegyzı asszonnyal nem találkozott vagy nem ismeri ezért bemutatnám Várnai Ildikót aki
Vanyarc, Szirák és Bér Körjegyzıségének körjegyzıje 2012. szeptember 01-óta.
Akkor most átadnám a szót Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnoknak tartsa meg beszámolóját
Kmetyné Dorogi Erzsébet: ( a beszámoló teljes szövege csatolva a jegyzıkönyvhöz )
Matics János: Még mielıtt rátérnénk a Képviselı-testület munkájára kérdezném a tisztelt
megjelenteket, hogy van e valakinek ezzel kapcsolatos kérdése. Ha nincs akkor kérem a tisztelt
Képviselı-testületet, hogy a 2012. évi falugondnoki beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
82/2012.(XII.12.) Kt. határozata
(Bér Község falugondnoki beszámolója)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnok
2012. évi mőködésérıl szóló beszámolóját elfogadta
Matics János: köszönöm szépen a falugondnok beszámolóját és akkor most rátérünk a
Képviselı-testület önkormányzat munkájának tájékoztatására:
- Sajnos a közfoglalkoztatás tekintetében a 2011. évhez képest nagyon rossz eredményt értünk
el de ez nem az önkormányzatunkra róható fel hanem, hogy az ígéretek ellenére nincs
lehetıség a foglalkoztatásra ugyan 2013.évtöl megint csak kaptunk ígéretet, hogy a START
programban 1 éven keresztül az elfogadott pályázataink alapján 22 fıt foglalkoztathatunk de
pontos idıpontot nem tudunk. Így én nem ígérek semmit csak azt, hogy mindent megteszek
ami tılem telik.
- Azt hiszem az Önkormányzatunknak Az elmúlt két évben az elızı ciklushoz képest kevésbé
tudtuk csökkenteni hitel állományunkat de ez annak köszönhetı, hogy a normatívák és az
adóbevételeink csökkentek a közmő és egyéb díjak viszont emelkedtek de 4 éve nincs
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elmaradásunk a szállítókkal és közmő szolgáltatókkal szemben erre büszkék lehetünk. A
jelenleg fennálló hitelünk 11,5 millió Ft. melyet valószínősíthetı a Kormány december 26ával rendezi így a 2013. évet üres lappal kezdhetjük.
Kiléptünk a csatorna beruházásból ezt azért tettük mert a települést nem szerettük volna
megterhelni +37. millió hitellel és a lakosságot meg elıre látható díjak szerint 1.000,- Ft-os
csatorna díjjal. Van olcsóbb és jobb megoldás melyet megfogunk valósítani és elkezdtük a
tervezést és elıkészítést. Ugyan ezen döntésünknek volt egy hangos ellenzéke de ez csak
abból adódott, hogy ık anyagiakban haszonélvezıi lettek volna a beruházásnak.
Befejezésre és átadásra került a játszótér melyhez a támogatáson felül megszereztük az
önkormányzati 2,5 millió forint önrészt is így a településnek egyetlen forintjába sem került.
Az iskolát pályázati pénzbıl és 750 eft önrészbıl és a hivatalt 1- millió forint sajátforrásból
felújítottuk.
Elkezdtük az óvodai konyha felújítását melynek teljes költsége kb. 1. millió ft-ba fog kerülni.
Nyertünk START pályázati programban az óvodához egy BIO kazánt aprítógéppel és 1 évre
2 fı közfoglalkoztatott bérét összesen 12 millió forint összegben.
Az iskolát 2013 januártól az Állam üzemelteti így további 2 fınek lett munkahelye a 2013
évtıl.
Mint elızıben már említettem 2 START pályázatunk van beadva melyben eredményes döntés
született de még a támogatás aláírása hiányzik ebben 20 fıt fogunk alkalmazni 10 fınek teljes
bére támogatva útfelújításban 9,5 millió ft és 10 fıt BIO fa erdıtelepítésben itt a pályázat
által nyert összeg 19. millió ft.
És természetesen ismételten februárba beadásra kerül a már egyszer elkészült BIOGÁZ
erımős pályázat mellyel szeretnénk elsısorban megoldani a szennyvíz ügyet ez 260. milliós
beruházás.
Elıkészítés alatt és beadás elıtt áll az óvoda teljes energetikai pályázata hıszigetelés
tetıfelújítás és az iskola-hivatal épületének az alternatív energia pályázata mely tervezet
szerint 50-15 millió forint.
És mielıtt elfelejteném közölni elkészült Bér Település Rendezési Terve 3,5 millió ft-ért
melyre a 2006-ig fennálló vezetés nyert 6 millió ft-ot és ez elveszett mert nem készítették el.
Sajnos nekünk az önkormányzat pénzbıl kellett elkészítetni.
A hivatalról tájékoztatásként még elszeretném mondani, hogy az új Möt. szerint 2013. évtıl
2000 fı lakosság alatti településeknek közös hivatalt kell létrehozni melyre mi már folytatunk
egyeztetéseket Vanyarccal és Szirákkal Vanyarc központtal. Természetesen ennek
kialakításával nem fog változni a helyi ügyintézés úgyhogy a lakosság ebbıl a változásból
semmit nem fog megérezni legalábbis ha a törvényt nem változtatják meg. Viszont a januártól
felálló Járási Hivatalokhoz átkerülnek egyes ügyek de nagy része nálunk nem elıforduló így
nem nagyon érinti a lakosságot, hogy mik lesznek azok még nem teljesen pontosítottak így
nem szeretnék errıl beszélni nehogy valakit félre informáljak.

Köszönöm türelmüket és hogy meghallgattak bennünket nem szeretném tovább rabolni idejüket
ezért röviden ismertettem a település fejlesztését és még a hátralévı idıszak tervezetét.
Most átadnám a szót a tisztelt megjelenteknek tegyék fel kérdéseiket.
1.polgár.Szeretnék érdeklıdni, hogy a jövı évben lesz-e lehetıség közmunkára, vagy egyéb
munkahelyteremtésre, mivel a faluban egyre nehezebb megélhetést biztosító jövedelemhez jutni.
Matics János:Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy munkahelyeket
teremtsünk. Reményeink szerint a START munkaprogram, legalább 20 embernek biztosít
majd biztos jövedelmet. Minden lehetséges pályázati forrást próbálunk megragadni, ahogyan
ezt eddig is tettük. A munkanélküliség országos probléma, de tudjuk, hogy ez egy ilyen
kistelepülésen fokozottabban érzékelhetı.
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2.polgár:Nemsokára szembesülnünk kell azzal, hogy leesik az elsı komolyabb hó mennyiség.
Felvan-e készülve a település az utak járhatóvá tételére?
Ha nem tudunk közlekedni, akkor még azon kevesek sem jutnak el a munkahelyükre, akiknek
még van.
Matics János:Ez minden évben gondot okoz, hiszen az állami tulajdonú utak takarítása során,
a mi településünk mindig az utolsó, ha egyáltalán eljön ide, akár egyetlen hótoló autó. Sózni
egyáltalán nem sóznak, tehát csak reménykedni tudunk, az idıjárás kegyességében. A
belterületi utakat tisztítjuk, amennyire tudjuk, de ezúton is arra kérek mindenkit, hogy a háza
elıtti közterületeket, minden esetben takarítsa el, mert legalább ezzel csökkentsük a
balesetveszélyt. Ez ugyan a helyi Rendeletben is kötelezıen elıvan írva.
3.polgár:A problémák mellett arról is szólni kell, hogy milyen látványos eredményeket ért el
ez a település az eltelt néhány évben. Úgy tudom, hogy a sportöltözı felújítása elkezdıdött,
errıl nem tett említést ki a kivitelezı és a térfigyelı kamerák felszerelése is megtörtént
mőködnek-e?
Matics János: Igen ezekrıl azért nem tettem említést mert ezek nem önkormányzati
pályázatok és kivitelezések. A spórt öltözıre a Béri Sportegyesület pályázott a LEADER
keretében melyre 20 millió forintot nyert és annak a kivitelezésére egy helyi céget bízott meg
aki önerıbıl megfinanszírozza a beruházási költséget mert sajnos ez utófinanszírozott aminek
a pályázati összege 3-4hónap után érkezik meg. Ilyen beruházási hitelezésre nehéz vállalkozót
találni.
A térfigyelı rendszernek is hasonló a helyzete azt a Béri Polgárır Egyesület pályázta és
bonyolította. Azt egy Salgótarjáni cég csinálta. Azon már érzékelhetı, hogy eltelt közel 3
hónap és a 4 milliós beruházásnak még mindig nincs meg a Támogatási összege.
4. polgár: Ezek is jó dolgok, de azt látom, hogy odafigyelnek a falu szépítésére is. Látjuk ám,
és értékeljük, hogy mindig virágosítanak, hogy külsejében is megújult a polgármesteri hivatal
épülete. Kevesen vagyunk, de igyekszünk egymásra figyelni.
Matics János:Köszönöm ezeket a hozzászólásokat, hiszen mindenki számára jó érzés, ha
értékelik az erıfeszítéseket, amit a falu jobbítása érdekében tesz. Remélem, hogy a jövı
évben talán befejezıdnek, és értelmet nyernek a jelenleg zajló nagy átalakítások, mert, most
csak a káoszt érzékeljük belıle.
Ha nincs több hozzászólás, akkor ezúton is szeretnék még egyszer mindenki meghívni a
falukarácsonyunkra, remélem, megtisztelnek bennünket jelenlétükkel.
Mindenkinek békés szeret teljes ünnepeket kívánok.
Több hozzászólás nem lévén, a polgármester a megköszönte a részvételt, és a
közmeghallgatást bezárta.
kmf:
------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
körjegyzı

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