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JEGYZİKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László
Sulyan Andrásné
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, és meghívott vendéget.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 tagjából 4 jelen van így az ülésünk határozatképes,
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.
1./ Döntés az ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzésérıl.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Bér Község Önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2013. (II.7.) számú rendeletének
módosítása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ Beszámoló Bér Község Önkormányzat 2013.év I. félévi gazdálkodásáról.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
4./ Beszámoló a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év I. félévi
gazdálkodásáról.
Elıterjesztı: Várnai Ildikó jegyzı
5./ A Hunapu Kft. fejlesztési támogatásának megtárgyalása és döntés meghozatala.
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A napirendet a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Döntés az ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzésérıl.
Matics János: Elıször is szeretném bemutatni vendégeimet az ÉRV részérıl Máté Csaba.
urat és a Dél-Nógrádi Vízmő Kft. képviseletében Horváth Imre igazgató urat akik szóban
teljes körő tájékoztatást adnak, a részvény vásárlásáról. Az elıterjesztést mindenki megkapta
A felajánlott részvény névértéke 10.000 forint, vételára pedig 28.500 forint lenne. Mivel
2013.-i évi jogszabályváltozások miatt csak olyan szolgáltatóval köthetünk szerzıdést, akinek
valamiféle formában az önkormányzat tulajdonosa, így ezzel a lehetıséggel élnünk kell, mert
más módon nem tudjuk biztosítani az ivóvíz ellátást a településünkön.
Akkor most átadnám a szót a kedves vendégeinket a tájékoztató megtartásáról, akinek még
kérdése merülne fel majd az illetékesek erre biztos kielégítı választ adnak.
Ezennel megköszönöm a tájékoztatást és ha még valami nem világos a t. képviselıknek
kérem a kérdéseket.
Ha nincs akkor kérem a határozat elfogadását.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
50/2013.(IX.25.) Kt. határozata
/ Részvényvásárlási lehetıség./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak
magyarországi Regionális Vízmővek ZRT.-ben való részesedés megszerzésére egy
darab tagsági jogot megtestesítı „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelı ZRT-tıl 10.000 Forint névértéken, 28.500. forint vételáron.
2./A Képviselı-testület felhatalmazza Matics János polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére.
3./A Képviselı-testület a vételár fedezetét a költségvetésbıl biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
2./ Bér Község Önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2013. (II.7.) számú rendeletének
módosítása
Matics János: A költségvetési rendeletünkben néhány elıirányzat módosítása vált
szükségessé, mivel a rendelet elfogadása óta , volt olyan fejezet ahol némi többletbevételünk
keletkezett, de olyan is, ahol a tervezett bevételeknél alacsonyabb támogatást kaptunk. Ezért
szükséges a Rendelet jelenlegi módosítása, hogy minél inkább a valós költségvetési tényekkel
tudjunk gazdálkodni.
A Módosított Rendelet tervezete önök elıtt van, a módosítás számszaki adatai
rendelkezésükre állnak. Amennyiben van kérdés, vagy hozzászólás, úgy azt tegyék meg.
Ha nincs kérdés, akkor javaslom, a Módosított Rendeletet tervezet elfogadását.
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
11/2013.(IX.25.) Önkormányzat rendelete
/ Bér Község Önkormányzat 2/2013. (II.07.) számú Költségvetésérıl szóló
rendeletének módosításáról./
( A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3./ Beszámoló Bér Község Önkormányzat 2013.év I. félévi gazdálkodásáról.
Matics János: Az elıterjesztés önök elıtt van. A számokból kitőnik, hogy a féléves
felhasználás akár a bevételi, akár a kiadási oldalon, körülbelül idıarányosan megfelelnek a
Költségvetési Rendeletünkben elfogadottaknak.
Mivel ezek kész tényadatok, így ezeken nem tudunk változtatni, de a kérdésekre, felvetésekre
természetesen készséggel válaszolok. Majd a testület megtárgyalta a kiadás-bevételi oldalakat.
Amennyiben nincs további kérdés hozzászólás, úgy javaslom a Beszámoló elfogadását.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
51/2013.(IX.25.) Kt. határozata
/ 2013.évi I. Féléves gazdálkodásról szóló beszámolója /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete a elıterjesztésnek megfelelı formában
változatlan tartalommal elfogadja Bér Község Önkormányzat 2013. év I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester jegyzı
4./ Beszámoló a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év I. félévi
gazdálkodásáról.
Várnai Ildikó: Az írásos elıterjesztés önök elıtt van. Az abban foglaltak tényadatok.
Javaslom az elfogadását.
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
52/2013.(IX.25.) Kt. határozata
/ Féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésnek megfelelı formában
változatlan tartalommal elfogadja a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: jegyzı
5./ A Hunapu Kft. fejlesztési támogatásának megtárgyalása és döntés meghozatala.
Matics János: mint az már mindannyiunk számára ismeretes, hogy HUNAPU Kft.
sikeresen rendezte meg az elsı „SUN Fesztivál” nevezető rendezvényét Béren a „Csobánka
pusztán”. Információim szerint 5-6 ezer vendég vett részt akik közül az Idegenforgalmi adó
bevallás szerint 8628 vendégéjszakát töltöttek összesen, ezek után a cég 2.558.400 Ft adót
fizettet meg. Hozzá kell még azt is tennem, hogy ehhez a bevételhez még a jelenlegi
Költségvetési tv. szerint plusz minden 1 forintra 1,5 forint Állami támogatáshoz jutunk.
A rendezvény rendzavarás nélkül, szinte teljes egészében békésen, nagy sikerrel, és
körülbelül 70-80%-ban külföldiek részvételével zajlott.
A vendégek a fesztivál ideje alatt a területen sátoroztak, így a helyi adó rendeletünknek
megfelelıen vendégéjszakák után a rendezvény szervezıi idegenforgalmi adót fizettek be
Önkormányzatunk felé.
Egyeztetéseink és tárgyalásaink eredményeiként arra az álláspontra jutottunk, hogy a további
hosszú távú terveik vannak, azon túl, hogy a fesztivált minden évben Béren rendezik.
Terveikben szerepelnek mővésztelep létrehozása nálunk és, hogy több kézmővességgel
foglalkozó család is ide települne a faluba. Érdeklıdnek üresen álló, eladó ingatlanok után.
Szeretnének meghonosítani nálunk feldolgozó mőhelyeket helyben elıállított termékekre.
Nem tudom, hogy mit sikerül megvalósítani a terveikbıl, de nagyon szeretném, ha
megvalósulnának, szerintem önkormányzatunk jelenleg keresve sem találna jobb lehetıséget
a falu megtartó erejének, vagy esetlegesen, még gyarapodásának elısegítésére.
Én természetesen felajánlottam nekik a teljes támogatásomat a céljuk megvalósításához.
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Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület támogatja a javaslatomat, úgy célszerőnek látnám,
ha támogatnánk a fejlesztési elképzelésüket, nem csak erkölcsileg, hanem a jelen
lehetıségeinkhez képest anyagilag is. Megítélésem szerint ez jó befektetés a településnek is,
mert ha csak a fesztivál megrendezésébıl származó önkormányzati bevételünket is nézzük,
akkor is sokszorosan megtérül a támogatás. A javaslatom nem egyedi a földön és azt hiszem
hazánkban sem. Mint mindannyiunk számára az is ismert, hogy minden kezdı vállalkozó
forráshiánnyal küzd ezért sajnos elsısorban szükségük anyagi támogatásra.
Javasolni szeretném a Kft által befizetett adó 60%-ának visszatérítését Fejlesztési Támogatási
jogcímen. Ennek természetesen volt egy elızetesen elvégzett feladata is mert a Kft közel
10 km Önkormányzati földutat hozott rendbe és tett járhatóvá mely ennek az összegnek a
többszörösére rúg. Ebbıl a szemszögbıl talán még tekinthetnénk a „település Fejlesztési
Támogatásának” is mert ez a mi tulajdonunk és valószínősíthetı, hogy ez az összeg nem is
fedezné. De természetesen nekünk nem a múlt finanszírozása hanem a jövıbeni befektetési
lehetıségek és munkahely teremtések segítése a fıbb célunk szempontként még azt is
figyelembe kell venni, hogy ez a helyi vállalkozóknak és embereknek is többlet bevételt és
munkahelyet jelent „mert erre igen nagy a szükségünk most”.
Nem rabolnám tovább az idejüket ezért kérem a Határozati javaslat átgondolását és lehetıség
szerint a megszavazását.
Majd képviselık a javaslatot megvitatták és elfogadhatónak találták!
Ezután Matics János polgármester szavazásra tette fel a határozatot
A képviselı testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
53/2013.(IX.25.) Kt. határozata
/ HUNAPU Kft. Fejlesztési Támogatása /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a település
fejlıdésének elımozdítása érdekében 1.535.000,- forint azaz: egymillióötszázharmincötezer. forint Fejlesztési Támogatást nyújt a „ HUNAPU” Kft.
fejlesztéseinek támogatására, a 2014 évi SUN fesztivál megrendezésére, valamint a
fesztivál területén lévı önkormányzati utak rendbetételére.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a Támogatási
összeg kifizetésébe a 2013. évi költségvetése terhére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: polgármester
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmf:
------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyzı
----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzıkönyv-hitelesítık
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