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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné
Gyebnár László 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 Gyebnár László, képviselıket, jegyzıkönyv-hitelesítıknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
NAPIREND:
1.) Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2.) Tájékoztatás a START munka programokról
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3.) Helyi Iparőzési adóról szóló rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A képviselı testület a napirendek tárgyalásával egyetért.
Matics János: Mielıtt az ülést elkezdenénk, szeretném megragadni az alkalmat, hogy nınap
alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntsem a jelenlévı hölgyeket, és egyúttal
megköszönjem munkájukat kedvességüket,és határtalan türelmüket, amit irántunk és
elsısorban irántam tanúsítanak.
1./Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére
Matics János: Mint minden évben, az idén is szeretnénk benyújtani támogatási igényünket az
ivóvíz lakossági szolgáltatási díjának csökkentésére. Ehhez testületi döntésre, és
felhatalmazására van szükség.
Amennyiben nincs kérdés, vagy hozzászólás, úgy kérem, hozzunk döntést, arról, hogy
igényünket be szeretnénk nyújtani.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, a következı határozatot hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
15/2013.( III.07.) Kt. határozata
( támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére.)
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete döntött abban, hogy 2013. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges (1-6-7-8 mellékleteinek), nyilatkozatainak aláírására.
Határidı: Azonnal, illetve folyamatos
Felelıs: polgármester
2./ Tájékoztatás a START munkaprogramokról
Matics János: A biokazán programra kazánt megrendeltük, az elıleget már ki is fizettük,
hamarosan megérkezik. A kazánház tervei elkészültek, jelenleg engedélyezés alatt vannak.
Az aprítógépet már le szállították, a jövı hét folyamán megvásároljuk a kisteherautót is.
Ha minden engedélyt megkapunk, akkor a jövı héten a kazánház kivitelezését is elkezdjük.
Gyebnár László: Lehet tudni, hogy kik és hányan dolgoznak majd a Biokazán programban?
Matics János: Ebben a programban 2 en vesznek részt 1 éves szerzıdéssel amely január 01
ével kezdıdött Urbán Gyula lesz a főtı, és Koncsek Mihály pedig a karbantartó.
A START biofa programról is vannak híreim. A támogatási szerzıdés, megvan, már csak
részünkrıl kell aláírni. Legrosszabb esetben április 1.-én kezdünk, de lehet, hogy sikerül
korábban indítani. Ehhez 20 millió forinttámogatást nyertünk, így sikerül majd egy traktort is
vásárolni. Már kinéztünk egy megfelelıt. 2 éves, tehát viszonylag új. Az ára 9 ezer euró, és
Angliából szállítják hozzánk. Ebben a programban 10 fıt tudunk foglalkoztatni, akik
kiválasztásra kerültek. Közülük többen már az orvosi vizsgálaton is túl vannak.
Gyebnár László: Mielıtt bezárnánk az ülést szeretnék néhány szót szólni az útjaink
állapotáról. Tömören csak annyit, hogy katasztrofális, és tovább már tőrhetetlen. A temetıhöz
vezetı út teljesen használhatatlan. Mint képviselı, én is tudom, hogy nincs saját erı arra,
hogy ezt megcsináljuk, de valami megoldást találni kell. Szeretném, ha levelet fogalmazna az
önkormányzat, melyben leírnánk, hogy útlezárásokat fogunk szervezni, ha legalább az állami
kezeléső utak állapotában nem történik változás. Tudom, hogy tavasszal EU Bizottsági
vezetık üléseznek a településünkön, és nem szeretném, ha azt gondolnák, hogy ezt valamiféle
módon meg akarnám zavarni, de jó alkalom lenne, ha megírnánk, hogy az EU vezetık
érkezésekor, minden kátyúban egy Béri lakos ülne, egy cserép virággal. Ha másként nem
megy, akkor ezzel talán felhívhatjuk arra a figyelmét a közútkezelınek, hogy nem bírjuk
megközelíteni a településünket, tengelytörés nélkül.
Matics János: Olyannyira támogatom a kezdeményezést, hogy már el is kezdtem
megfogalmazni a levelet, amit el fogok küldeni, minden érintettnek Pintér Sándor miniszter
úrig bezárólag.
Hogy túlzottan valamilyen pozitív eredménye lesz arra nem sok reményt látok de részemrıl
mindent megteszek ezen cél ügyében.

3

3.) Helyi Iparőzési adóról szóló rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Matics János: Még egy elmaradásunk van, az iparőzési rendeletünk módosításával
kapcsolatban. 2012 novemberében már tárgyaltuk az iparőzési adórendeletünkkel kapcsolatos
módosításokat, melyre a jogszabályi változások miatt volt szükség. Akkor arról is döntöttünk,
hogy az adó mértékén, nem kívánunk emelni. Most önök elıtt van az egységes szerkezető új
rendelettervezet. Kérem, hogy fogadjuk el.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
a 3/2013. (III. 07.) Önk. rendelete
( a helyi iparőzési adóról.)
/ a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi /
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

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

----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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