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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné
Karaba Pál képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó körjegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott
vendégeinket.
Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes, és az ülést megnyitom.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzıkönyvvezetınek,
Osztrolucszki Pál és Sulyan Andrásné, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1.) Bér Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tárgyalása ,
rendeletének elfogadása.
Elıterjesztı: Matics János
2.) A 4/2012.(VI.07) Önk. rendelethez kapcsolódó vagyongazdálkodási terv elfogadása.
Elıterjesztı: Várnai Ildikó
3.) A (START Biokazán program) tájékoztatás és döntés az ahhoz szükséges tgk.
vásárlásáról.
Elıterjesztı: Matics János
4.) A Nemzetiségi Önkormányzatok (Szlovák, Roma) Együttmőködési
Megállapodásának felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Matics János
5.) Közös hivatal létrehozása, Vanyarc, Szirák, Bér Községek Önkormányzataival.
Elıterjesztı: Matics János
6.) Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.18/10-11 pályázathoz kapcsolódó
döntés.

Elıterjesztı: Matics János
7.) Tájékoztatás az energiapályázatok beadásáról
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Bér Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tárgyalása, rendeletének
elfogadása.
Matics János: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. a költségvetési elıterjesztésemet
mindenki kézhez kapta de néhány szóban kiegészíteném.
Amint azt önök is látják, nagy csodák nincsenek benne. Az érdekesebb rész az, hogy a Möt.
szerint 2013-ban nem lehet hiányt tervezni, így nem nagyon értem, hogy akkor hogyan
kellene összeállítani a költségvetést. Igaz azt hiszem ezzel a 3200. polgármester közül nem
vagyok egyedül sıt még ezen a téren nem is a kisebbséghez tartozom.
Ez mint kitőnik 11 millió forint azonban egyértelmően hiány. Ennek egy része abból adódó,
hogy a költségvetési támogatások között egyszerően nincs olyan forrás, pénzeszköz, amelybıl
a polgármester fizetése, költségtérítései, valamint az önkormányzat hivatalának költségei
fedezhetıek lennének. Ezt már a TÖOSZ és a MÖSZ is jelezte, úgyhogy ebben reméljük majd
2

lesz valamiféle változás. Ez nem csak a Béri Önkormányzatot érinti, hanem valamennyi
települést.
Tehát a költségvetési egyenlegnek a tırvény szerint minimum nullának kellene lennie, de más
lehetıség híján ennek a 11 milliós hiányzó összegnek bevételi oldalát csak az egyéb
kiegészítı támogatásra beadott igényünk fogja jelenteni. Már az elmúlt év ıszén elhangzott
több pénzügyi konferencián, hogy az ÖNHIKI helyett lesz majd valamiféle más pályázható
támogatási forrás a hátrányos helyzető települések részére. Természetesen újabb adónemek
bevezetésének nincs értelme mert a településen a lakossági jövedelem olyan alacsony, hogy
ennek esetleges többletbevétele nem fogja elérni még a 100eft-ot sem.
A kiadásainkból sem lehet egyetlen fillért sem lefaragni mert az elızı évi kiadásaink szintjén
terveztünk ez alá menni már takarékoskodásba egyszerően nem lehet.
Karaba Pál: Nekem a fı problémám, hogy az utak karbantartására tervezett összeg,
mindössze kb. 3 méter út felújítására elegendı. Pedig ezt a kérdést is meg kellene oldani, mert
a temetı út járhatatlan. Ha leesik a hó, oda már nem lehet felmenni. Ha haláleset történik, már
nem tudják felvinni a halottat sem a temetıhöz.
Matics János: Sajnos én is látom, de mint láthatjuk a táblázatból, hogy nem tudunk honnan
átcsoportosítani pénzt, mert nincs sehol többlet sıt majdnem minden soron az egyenleg
mínusz. Egyben tudniillik, hogy a 2013.évtıl feladatalapú finanszírozás van amibıl az adódik,
ha netán más soron véletlen megtakarítás lenne azt más célra nem is lehetne elszámolni.
Jelenleg csak egy forrás lenne a saját bevételbıl pótolni de mint elızıekben márt említettem
erre nulla az esélyünk.
Sajnos a Kossuth úton már nem elegendı a kátyúzás, teljes felújítás kellene. Erre most nem
látok egyéb lehetıséget, csak ha sikerül pályázati kiírást találni, és nyerni a belterületi utak
felújítására.
Ha pedig nem ,akkor csak a társadalmi munka, meg a közadakozás a megoldás.
Sulyan Andrásné: A közadakozás felejthetı, amikor az emberek 90%-a munkanélküli. 20-22
ezer forintokból élnek, abból nem lehet adakozni, örülnek, hogy ennivalóra jut.
A temetıi út mellett a Kossuth utca állapota is katasztrofális.
Osztrolucszki Pál: itt a társadalmi munkával kár kísérletezni mert az elızı idıszakokban is
próbálkoztunk és csak 3.-an jöttünk össze.
Matics János: A belterületi utakra kapott normatívából talán sikerül megcsinálni. Most
kaptam árajánlatot zsákos aszfaltra, számításaim szerint 220 ezer forint + ÁFA áron
beszerezhetı. Oda talán ez elég lesz.
Azok az utak is tőrhetetlen állapotban vannak, amelyek nem önkormányzati tulajdonban
vannak. Levelet fogok küldeni hamarosan mindkét országgyőlési képviselınknek, a réginek
és az újnak is, ebben a kérdésben, mert hamarosan EU bizottsági elnökök érkeznek
településünkre, és ez már nem csak Bér, hanem az ország szégyene lesz.
Nemrégiben kaptam levelet Bánfi Ferenctıl, aki azt írta, hogy május 8.-tól 3 napos Európai
Bizottsági ülés lesz itt nála, 7 fı Uniós Bizottsági elnök, részvételével. Ebben a levélben
kérte, hogy ezzel az úttal kezdjünk valamit.
Karaba Pál: Mit jelent mns. rövidítés? A könyvtárra nem kellene ennyi forrás inkább az útra
kellene költeni.
Sulyan Andrásné: A sport támogatásához az 1 milliós összeget soknak tartom.
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Matics János: Rosszul van feltüntetve ezt kijavítjuk mert a civilszervezetek közé tartozik a
Polgárırség is és ezt is abba terveztük mint köztudott aktívan mőködik és nagy szükség van a
közbiztonság fenntartásához a jelenlétének. Amellett a Sportegyesületnek meg kell ítélnünk a
lehetıség szerinti támogatást mert tudniillik folyik az öltözı felújítása melynek végsıként az
Önkormányzat a tulajdonosa és a saját épületrészének a felújításáról és értéknövelésérıl
beszélhetünk. Erre sajnos az egyesületnek nincs saját forrása és bevétele. Azt talán
mindannyian tudjuk, hogy erre a célra támogatást csak 2 Béri ( Kmety Mihály, Bér-Builder
Kft és 1 Sziráki ( Báty Attila) valamint az elızı ciklusban mőködı Szlovák és Cigány
Kisebbségi Önkormányzat nyújtott.
A könyvtárra adott támogatás nem csoportosítható máshova, kötött felhasználású bevétel.
Amit nem használunk, fel azt vissza kell adni és én nem tartom soknak a kultúrára költött
pénzt mert talán az elmúlt idıszakban csak mi költöttünk erre és mi sem sokat.
A köztemetıre sem kapunk semmiféle forrást, mert egyházi tulajdon. A ravatalozó ugyan a
miénk, így a rezsit nekünk kell fizetni, sıt az önkormányzat közmunkásai tartják rendben.
Ebben valami megoldást kellene találni, mert a normatívát a tulajdonos valószínő az egyház
kapja a munka, meg a költség, az önkormányzaté ezt is hamarosan helyre kell raknunk.
Összességében kizárólag a saját bevételeink csoportosíthatóak át szabadon, de saját
bevételeink meg már lassan nincsenek. Elvonták az SZJA helyben maradó részét, az iparőzési
adó közel felét, és a gépjármőadó 60%-át. Nincs mirıl beszélni, hiszen eddig is alacsony volt
a helyi adó bevétel, most meg már szinte semmi nem marad. Sajnos a jelenlegi számítások
szerint a befolyt adó, az adót beszedı és elıíró köztisztviselı bérköltségének a ránk esı részét
sem fedezi.
Sulyan Andrásné: Szerintem még sokáig beszélgethetünk, de ettıl a bevételek nem
emelkednek, a kiadások pedig mind csak a kötelezı feladataink ellátásához szükséges
legfontosabb legtakarékosabb költségek.
Szerintem fogadjuk el a költségvetést, és reménykedjünk, hogy sikerül pályázni a hiány
összegére, vagy az útjaink rendbetételére.
Matics János: Én sem gondolom, hogy csodák történnek, ezért javaslom a költségvetés
elfogadását.
Bér Község Önkormányzat képviselı-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
2/2013. (II.07.) Önkormányzati rendelete
( Bér Község Önkormányzatának 2013. évi Költségvetésérıl )
/ A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi/
2.) A 4/2012.(VI.07) Önk. rendelethez kapcsolódó vagyongazdálkodási terv elfogadása.
Várnai Ildikó: A vagyonrendelet júniusban már elfogadásra került, de akkor nem fogadott el
a testület közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, továbbá a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény számos rendelkezése érinti az
önkormányzatok gazdálkodását, így szükségessé vált a törvények, illetve az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet közötti
jogharmonizáció biztosítása. A törvényi elıírásoknak megfelelı 4/2012. (VI. 07.) számú
önkormányzati rendelet megalkotása megtörtént.
Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése elıírja a helyi önkormányzatok számára, hogy
vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-ben meghatározott
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rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet
kötelesek készíteni:
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás
formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történı hasznosítást, vállalkozás folytatásával
történı vagyonhasznosítást.
Matics János: megköszönöm a körjegyzı asszonynak a tájékoztatását az elmondottak
alapján az írásos elıterjesztésben foglaltak szerinti vagyongazdálkodási terv elfogadását
javaslom.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2013.(II. 7.) kt. határozata
( vagyongazdálkodási terv elfogadásáról )
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Bér Község Önkormányzat
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási
terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Matics János polgármester
3.) A (START Biokazán program) tájékoztatás és döntés az ahhoz szükséges tgk.
vásárlásáról.
Matics János: A kazánprogram szerencsére elindult és folyamatban van, a befejezési
határidıt kitolták, mert annyi kazánt a gyártók nem tudtak legyártani, mert sokan nyertek.
A kazánt megrendeltük, az elıleget kifizettük. Márciusra a kazánt le is szállítják.
Az aprítékolót is megrendeltük. Mivel ehhez szükség lesz valamiféle vontatójármő
megvásárlására, amivel a gépet húzzuk, és az aprítékot szállítjuk. Egy olyan kisteherautó
megvásárlását javasolom amivel ezt a gépet tudjuk vontatni, és tudjuk az aprítékot szállítani
egy ilyen használható használt gk. kb.1,5 +Áfa forint.
Ennek a fedezete jelenleg rendelkezésre áll a 2012. évi pénzmaradványunkból.
Karaba Pál: Ennyi pénzért, már lehet vásárolni nagy teherautót, és az képes felmenni olyan
terepre ahol ténylegesen lehet nagyobb mennyiségő fát győjteni.
Matics János: Ez valóban igaz, de a nagyteherautó vezetéséhez más tgk. jogosítvány
szükséges, és valószínő, hogy a közmunkások között nem lesz folyamatosan olyan személy,
akinek van ilyen jogosítványa akkor viszont nem lesz ugyan csak megoldva a szállítás.
Szerintem van itt olyan traktoros, aki segít, ha olyan helyre kell menni, ami a kisteherautó
számára nem megközelíthetı.
Az út szélérıl, meg a könnyen megközelíthetı helyekrıl, a kisteherautóval is össze tudjuk
szedni a fahulladékot.
Heti 5 köbméter, amit elhasználunk az óvoda főtésére. Annyi fát össze tudunk szedni.
Ha több hozzászólás nincs, akkor kérem a testület felhatalmazását a kisteherautó
megvásárlásához.
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A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2013.(II. 7.) kt. határozata
( tgk. vásárlásáról )
1. Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Biokazán
program üzemeltetéséhez szükséges kisteher gépjármővet vásárol.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert kisteherautó megvásárlására
1.500.000- +Áfa forint összeg határig.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Matics János polgármester
4.) A Nemzetiségi Önkormányzatok (Szlovák, Roma) Együttmőködési
Megállapodásának felülvizsgálata
Matics János: Az együttmőködési megállapodások mindkét nemzetiségi 2012.- ben.
önkormányzatunkkal aláírásra kerültek. Most felül kellene vizsgálni azok tartalmát, és ha
esetlegesen kiegészítésre, vagy módosításra van, szükség akkor azt át kell vezetni.
Felkérem a körjegyzıt, hogy a Béri Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Béri
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatokkal egyeztetve az együttmőködési megállapodásokat
vizsgálják felül. A jelenlegi megállapodások a Béri Önkormányzatnak tartalmában
megfelelnek, esetleges jogszabályi változások miatt szükséges módosítások elvégzését pedig
a körjegyzıre bízzuk.
5.) Közös hivatal létrehozása, Vanyarc, Szirák, Bér Községek Önkormányzataival.
Matics János: Talán végre sikerül a közös hivatal felállításában közös nevezıre jutni
Szirákkal, ennyi egyeztetést követıen. Mint olvasható az eredeti Megállapodáshoz képest
semmi lényegi változtatás nem történt így azt hiszem elfogadható részünkrıl így is.
Önök elıtt van a jelenlegi Körjegyzıi Hivatal Megszüntetésérıl Okirata, Vanyarci Közös
Önkormányzati Hivatal Megállapodása, Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata, a személyi és dologi kiadásokat tartalmazó 2013.évi Költségvetése.
Ezeket a dokumentumokat elvben a Vanyarci és a Sziráki képviselı-testület is megfelelınek
és részükrıl is elfogadhatónak találta.
Mivel a Közös Hivatalokra adott törvényben elıírt határidı hamarosan lejár, így a döntést már
nem lehet tovább halogatni. Igaz részünkrıl 2012-ben egyszer már született ez ügyben döntés
de Szirákon nem döntöttek de a késıbbi többszöri egyeztetések után minimális változások
történtek ezért ismételten javaslom az elfogadását. Remélem t. képviselık további módosítást,
változást nem javasolnak és ha kérdés ezzel kapcsolatosan nincs akkor fogadjuk el egyenként
a javasolt dokumentumokat, és most már ismételten csak a Vanyarciak és a Szirákiak
döntésén múlik a Közös Hivatal megalakulása. Amennyiben ezeket a dokumentumokat ık is
változatlanul ebben a fórmában elfogadják, akkor talán március 1.-tıl megalakulhat a
Vanyarc, Szirák és Bér Községek Önkormányzatainak közös hivatala a hivatalos néven (
Vanyarci Önkormányzati Közös Hivatal. Amennyiben a két Képviselı-testület valamelyike
ismételten nem tud véglegesen dönteni akkor azonnal megkezdem a további lehetıségekrıl a
tárgyalást Kállóval.
Akkor kérem most egyenként mind a 4 dokumentum elfogadásáról egyenként szavazzunk.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2013.(II.07.) kt. határozata
(Vanyarc-Szirák-Bér Községek Körjegyzıségének
Megszüntetı Okiratáról)
/ A Megszüntetı Okiratáról jegyzıkönyv mellékletét képezi /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Vanyarc-Szirák-Bér Községek
Körjegyzıségének Megszüntetı Okiratát, a tervezetben foglalt tartalommal
változatlan fórmában elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a Megszüntetı Okirat
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2013.(II.07.) kt. határozata
(Vanyarci Önkormányzat Közös Hivatalának
Alapító Okiratáról)
/ Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Vanyarci Önkormányzat Közös
Hivatalának Alapító Okiratát, a tervezetben foglalt tartalommal változatlan fórmában
elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt az Alapító Okirat
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
11/2013.(II.07.) kt. határozata
(Vanyarci Önkormányzat Közös Hivatalának
2013.évi Költségvetésérıl)
/ A Költségvetés jegyzıkönyv mellékletét képezi /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Vanyarci Önkormányzat Közös
Hivatalának 2013. évi Költségvetését, a tervezetben foglalt tartalommal
változatlan fórmában elfogadja.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a Költségvetés
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı
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A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
12/2013.(II. 7.) kt. határozata
(Vanyarci Önkormányzat Közös Hivatalának
Mőködtetésérıl szóló Megállapodásáról)
/ 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
6.) Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.18/10-11 pályázathoz kapcsolódó
döntés.
Matics János: A képviselı-testület az 545/2012. (VIII. 30.) számú határozatával döntött
arról, hogy a KEOPI.1.1B/10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat benyújtása érdekében a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) néven
létrejövı, jogi személyiségő társuláshoz kíván csatlakozni.
A Társulás 2013. február 28-án be kívánja nyújtani a pályázati dokumentációt a
Közremőködı Szervezet részére. Ennek érdekében a 2013. február 25-i ülésén felhatalmazta
Hatvan város polgármesterét a pályázati dokumentáció aláírására.
Tekintettel arra, hogy a pályázat önerıt igényel, a társulási megállapodás rendelkezik arról,
hogy a szükséges önerı a társult önkormányzatokat beruházási arányuk mértékében terheli,
figyelemmel a társulási megállapodás V.2., valamint az V. 3.1. pontjaiban meghatározott
rendelkezésekre.
A pályázat benyújtása elıtt valamennyi társult település képviselı-testületének dönteni kell
az önerı ráesı részének rendelkezésre állásáról.
Mindezek alapján a beruházás Bér településre jutó költsége1.345.791 az önerı mértéke 10%,
azaz 134.579 forint
Kérem a testület döntését az önerı vállalásáról.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2013.(II. 7.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11
kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” címő
pályázat Megvalósításához 134 579. Ft, azaz egyszáz harmincnégyezer
ötszázhetvenkilenc forint önerıt biztosít.
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2./ A Képviselı-testület a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében
biztosítja..
Határidı: folyamatos
Felelıs: Matics János
polgármester
Matics János: Mivel Bér Önkormányzata már a társulás tagja , így ha a társulásba újabb
önkormányzatok kívánnak belépni, úgy Bér Önkormányzatának, mint a társulás tagjának,
ehhez hozzá kell járulni. Kérem, hogy döntésünkkel támogassuk az új tagok belépésének
lehetıségét.
A képviselı testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2013.(II. 7.) kt. határozata
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Kisbágyon, Kál, Kompolt,
Aldebrı, Nagyút, Tófalu, Vámosgyörk, Nagyréde Községi Önkormányzatok.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára
nézve teljes egészében kötelezınek ismeri el és felhatalmazza Hatvan Város
polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11
számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése címő
pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Bér Község
Önkormányzatának képviseletére.
3./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy dönt, hogy felhatalmazza Szabó
Zsoltot Hatvan Város polgármesterét, mint a Társulási Tanács elnökét, hogy KEOP1.1.1/B/10-11
számú
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése címő pályázat dokumentációját, a pályázat benyújtása érdekében a
Társulás nevében aláírja és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat a
Társulás nevében megtegye.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester, körjegyzı
7.) Tájékoztatás az energiapályázatok beadásáról.
Matics János: Biogáz erımő, ami hamarosan beadásra kerül , hiszen ez a pályázati anyag
már elkészült, valamint a KEOP 5.5. pályázat, ami az óvoda tetıfelújítására és hıszigetelésére
készül. Továbbá egy másik pályázat, ami az óvoda napkollektoros főtésrásegítését hivatott
megoldani.
Ezek a pályázatok 5% önrészt igényelnek, de az Eu-s pályázatoknál az önrészre is kaphatunk
támogatást.
Természetesen az önrész vállalásáról döntést kell hoznunk, de reméljük, hogy nem kell majd
ténylegesen hozzátennünk semmit. Tehát, ha egyetértenek a pályázatok beadásával, akkor
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majd egyenként kell döntést hoznunk a pályázatban vállalt önrészek összegének
biztosításáról. Mivel még nem tudjuk a vállalandó önrészek pontos összegét, ezért javaslom,
hogy a pályázat benyújtását megelızıen rendkívüli ülésen hozzuk meg a szükséges
döntéseket.
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

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

-------------------------Várnai Ildikó
körjegyzı

----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Sulyan Andrásné
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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