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Sulyan Andrásné képviselı
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyzı
A közmeghallgatáson megjelent: 17 fı állampolgár.
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent állampolgárokat a jegyzıt,
valamint a Képviselı-testület tagjait. Külön köszöntöm Dr. Bánfi Ferenc urat, és
köszönetemet fejezem ki azért, amiért ı az egyike azoknak, akik tenni szeretnének a faluért.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Ez a közmeghallgatás részünkrıl egy kötelezıen elıirt feladat
melynek a mai nap teszünk eleget. Én azért nagyobb részvételre számítottam gondolva, hogy
a falu sorsa és az önkormányzat munkája talán több embert érdekel. Ennek a mai ülésnek az a
célja, hogy önök is elmondhassák nyíltan a véleményüket a mi munkánkról melybıl
esetlegesen okulhatunk vagy netán büszkék lehessünk rá. Nincs még önkormányzati kampány
,ezt a mai tájékoztatót ne vegyék annak! Elsıként szeretnék tájékoztatást adni az eltelt ciklus
munkájáról és a jövıbeni tervekrıl, mivel a napokban folynak a 2014-2020. évi EUS
pályázati tervezések. Hát kezdeném az elejérıl. Talán az elsı nem elhanyagolható lépésünk,
mint azt már önök közül talán egyesek többször is halhatták, hogy 2006.-ban 26 milliós
adósággal + ennek kamataival ami közel 9 millió ft-ot tett ki ,vettük át az Önkormányzat
kasszáját. Ezt 2012 év végére 9 mft.-ra csökkentettük úgy, hogy az Állami Támogatások
minden évben csökkentek ,a rezsi kiadások meg emelkedtek!. Ez mintegy 26 mft, és mint
látható emellett felújítottuk az orvosi rendelıt, az összeomlott könyvtárat, az iskolát, az
óvodát, az ifjúsági házat, a hivatalt ,és a közterületeinken is jelentıs munkát végeztünk. Ezt
nagy részben saját pénzügyi forrásból. Erre a forrást honnan vettük? A hivatal létszámát
2007-tıl 5 fırıl ,2 fıre csökkentettük, és közös hivatalt hoztunk létre. Ezt többé kevésbé
mondhatjuk sikeresnek de a lakosság ennek sikertelenségeibıl és hátrányaiból semmit nem
érezhetett meg, mert az ügyeiket ismereteim szerint teljes mértékben elláttuk.
Ez csak nekünk lett számottevıen többlet munka. A másik forrás a közfoglalkoztatás, amit
2009 óta minden évben rendszeresen megpályázzuk. Így 30-40 fıvel végeztetünk munkát.
Ebben van némi kifogásolni való de mi elmondhatjuk, hogy összességében van eredménye,
látszata, hisz itt van elıttünk. A közmunkában résztvevı családok rendszeres jövedelemhez
jutnak ami ugyancsak eredményként említhetı. 2013 ban egy olyan START minta
programban indultunk, amelynek keretében gyorsan növı fákat telepítettünk, több hektáron.
A program megvalósítására 26 millió forintot kaptunk, ebbıl sikerült traktort, utánfutót és
egyéb eszközöket vásárolni. Az óvodában szintén egy másik program keretében 12 mft
támogatásból ,bio kazán üzemel, ehhez egy aprítógépet is vásároltunk, mellyel ha ágakat és
bokrokat aprítunk ezzel tudunk főteni. Jelenleg 56 fı vesz részt a programban, ebbıl
ténylegesen 20 fı végez fizikai munkát, a többiek iskolai képzésben vesznek részt. Ezek a
képzések 2014. április 30.-ig tartanak. Remélem, hogy ezeknek az oktatásoknak lesz majd
kézzelfogható eredménye.
A programból eredı a többlet feladatokat is el kell látnunk. Az elkövetkezendı közmunka
programok keretében, ezután is mindenben indulni fogunk, hogy biztosíthassuk a helyben
lakók megélhetésének lehetıségét.
Az Önkormányzat 2009-ben 12,5 mft ot nyert , ebbıl egy UNIOS játszótér épült.
A Béri Polgárır Egyesület is sikeresen pályázott, 4 mft ot nyert ,ebbıl valósulhatott meg a
térfigyelı rendszer kiépítése , aminek véleményem szerint van hatása.
A Béri Sport Egyesület is pályázott, 20 milliós támogatást nyert, egy sportöltözı teljes
felújítását tudják meg valósítani. Hallani olyan visszhangokat, hogy minek? Miért kell ez? .
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Erre egyértelmő rövid válaszom van: mert erre lehetett pályázni, és ezt meg is nyertük, mert a
Béri gyerekeknek és felnıtteknek is jár, a sportolás lehetısége.
Jelenleg a legfıbb tervünk, a település szennyvízkezelésének megoldása. Igaz volt már rá
lehetıségünk ,de az Önkormányzat és a település lakosainak anyagi helyzetére való tekintettel
a Képviselı-testület döntése alapján, a Szirák és térsége csatorna beruházásból Bér település
kiszállt. Most is az a véleményem, hogy azt a fajta nagyon drága csatornázási megoldást, a
Béri lakosok nem tudnák kifizetni. Nekünk nem az a célunk, hogy egyes személyeket,
cégeket, akik a csatorna projektben részt vesznek, jelentıs anyagi elınyhöz jutassuk, hanem,
hogy a lakosságnak megoldjuk ezt a problémáját. Továbbra is olyan megoldást
szorgalmazunk és támogatunk, amely az itt élık számára költséghatékony, és megfizethetı.
Az a jelenlegi tervezet, amivel a település szennyvízkezelését szeretnék megoldani,
megvalósulása esetén , lakossági részrıl m3.-enként 50-60 ft –nál nem kerülne többe a Sziráki
500-600 ft. szemben. Ez a tervezet a Biotisztitó lenne, ami nem újdonság csak sokkal
olcsóbb a megvalósítása és az üzemeltetése. Mint említettem a 2014-2020 tervezés folyik
melyben szerepel a Szennyvíz kezelés megoldási elképzelésünk valamely változata, a Biogáz,
vagy Biotisztító. A település rekonstrukciója: járdák, vízelvezetık, utak és utcakép felújítása.
Az ifjúsági ház teljes felújítása, ifjúsági szálláshely, könyvtár stb. kiépítése., és a meglévı
közintézmények korszerősítése. Nem utolsóként, az Alternatív Energiák megvalósítása.
Sajnos a településen még az adó fizetési morálban van kifogásolni való de ebben is van évrılévre elıre lépés. Külön említeném meg a 2013. évben elıször megrendezésre került SUN
fesztivált, mely talán Nógrád menyében eddig a legnagyobb rendezvénynek volt tekinthetı,
közel 6-8 ezer ember részvételével.. Ez településünk számára jelentıs idegenforgalmi
adóbevételt jelentett mintegy 2,5 mft melyre központi többlet támogatásként plusz 3,2 mftra
számíthatunk. Egyben elnézést kérek azoktól a fesztivál rendezıinek nevében, akiknek
esetlegesen gondot okoztak a fesztiválozók, de kérem a jövıre nézve is a lakosok megértését.
Ezek után átadnám, a szót a megjelenteknek kérek mindenkit, hogy nyugodtan mondja el
esetleges kifogásait, véleményét, javaslatát, mert csak ezt értékelve tudunk továbbra is
közösen gondolkodni. Akinek most helyben nem tudom a választ megadni annak írásban 15
napon belül megteszem. Köszönöm, hogy végig hallgattak.
Osztroluczki János: helyi lakos:Szeretném megkérdezni, hogy miért nem tájékoztatta
polgármester Úr a lakosságot, arról, hogy kilép Bér település a Csatorna beruházásra létrejött
társulásból?
Matics János: A döntést megelızıen tájékoztattuk a település lakosságát. Ezt követıen még
volt fórum, amin ugyan csak kaptak tájékoztatást a lakosok akik megjelentek. Ott elmondtam
a részünkrıl elfogadható megoldást. Nyílt ülést tartottunk, ismertettük, hogy Bér településnek
57 millió forint önerıt kell vállalni, ezt a pénzügyi helyzetre való tekintettel nem tudtuk
felvállalni mivel nem volt rá fedezet. Ezt követıen hozta meg a döntését a képviselı-testület.
Nem volt módunk arra sem, hogy erre hitelt vegyünk fel, hiszen Bér településnek, még
meglévı 20 millió forintnyi tartozása volt a pénzintézetek felé. Továbbá a Társulásnak a
döntései sem voltak részünkrıl elfogadhatók, mert a mi döntéseinket nem vették figyelembe,
és a hozzájárulásaink nélkül döntöttek a mi hátrányinkra. Példaként említeném, hogy a
településnek csak a 60-70%-a lett volna csatornázva, a hozzájárulást meg ,a lakosság 100%tól. szedték volna be. A további kiépítésre 5 éven belül még pályázni sem lehetett volna, de
még azt is megkockáztatnám, hogy a 380 fıs lakossági létszám ismeretében meg soha! A
lakosság arányos önrész: 37 mft. helyett 57 mft-ot kértek. A Béri csatorna mőszaki megoldása
mőködésképtelen lett volna, és a csatorna díjon felül, egyes lakosoknak az üzemeltetés még
további többlet költséget jelentett volna. Az talán még a mai napig sem tisztázott kérdés az ı
számukra sem, hogy a be nem fizetett csatorna díjaknak, a kiesését mibıl pótolják, hogy a
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központi szennyvíztisztító mőködhessen. Egyenlıre az Önkormányzatok fizetik,meg azok,
akik még fizetni tudnak! Most akkor mondom a még lényegesebbet.
A csatorna kiépítésével egy idıben, be kellene vezetni a talajterhelési díjat, mely 3-4 eft /m3
ezt a törvény rendelkezése szerint lakos/m3 arányában be kell szedni azoktól, akik nem
kötöttek rá, mert nem volt akkora a segélyük vagy a nyugdíjuk összege, hogy azt
megtehessék. Mibıl fizetik meg? „Adók módjára be kell hajtani” Mibıl? Akkor jön a
végrehajtás. Ki rakjuk az utcára, elvesszük még azt a kis vagyonát is, ha van?
A határozott válaszom nem!!! Én nem csak polgármester, hanem ember is vagyok.
Dr. Bánfi Ferenc:Csak szeretném néhány szóban elmondani, hogy én hogyan látom a falu
életét. 1998-ban vásároltam a településen az elsı ingatlanomat. Azóta már a családommal
együtt úgy döntöttünk, hogy itt lesz az otthonunk. Ami a Bériekbıl szerintem hiányzik, az ,az,
hogy nincs jövı képünk. Én , mint béri lakos szeretném tudni, hogy 20 év múlva még lesz-e
miért itt maradni. Lesz-e a gyermekeinknek jövıje? Tehát amikor elıre tekintünk a jövıbe,
akkor én elsısorban azt mondanám, hogy legyünk képesek jövıképet alkotni, legyenek
elképzeléseink. Mi az ami jövıképként itt reálisan megvalósítható? Én nem látom annak
esélyét, hogy itt gyárak épüljenek, vagy termálstrandot üzemeltessük. Mivel sok helyet
bejártam már a világon, így van némi tapasztalatom, hogy miben lehetne itt gondolkodni.
Az egészen biztos, hogy az infrastruktúrát javítani kell. A polgármester Úr, most felvázolt
valamit a szennyvízelhelyezésünk megoldásáról, de én nem tudom, és nem értem, hogy
pontosan mi is ez? Ahhoz, hogy ezzel a település lakosai azonosulni tudjanak, több ismerettel
kell rendelkeznünk errıl a technológiáról.
A 2014-2020 as tervezéssel kapcsolatban tudni kell, hogy az UNIÓ-ban ennyire terveznek
elıre, és a források nagy része UNIÓ-s támogatás. Ha ebben a faluban lenne 30-40
vendégház, és elıre fel lehetne mérni, hogy kik tudnának, és kik szeretnének ezzel
foglalkozni, akkor ebbıl meg lehetne élni. Nem gazdagodnának meg, de megélhetést igen is
biztosítana. Meg kellene keresni azokat az értékeket, amit a helyi emberek tudnak elıállítani.
Az idegenforgalomban , és a turizmusban van lehetıség,de ehhez kellenek képzési
programok, mert nem elég adni egy ágyat, ahhoz még mást is hozzá kell tenni. Én látnék
lehetıséget abban, hogy az idegenforgalom felé fejlesszük a falut. Ehhez fel kellene egy olyan
programot vázolni, ami követhetı.
Velem két olyan dolgot tanítottak meg a szüleim, amit nagyon fontosnak tartok. Az egyik,
hogy a szegénység nem szégyen. Nekem foltos volt a ruhám, de mindig tiszta. Ebben a
faluban van szegénység, de az, hogy mennyire tiszta, és rendezett, az a mi felelısségünk.
Sulyan András: A település megtartó erejét, elsısorban munkahelyteremtéssel lehetne
növelni. Amikor én gyerek voltam, még rendszeres buszjáratok indultak, és vitték az itt élıket
a munkahelyükre, más itt élık pedig a településen dolgoztak. Az identitástudat nagyon fontos,
én például szlovák nemzetiségő vagyok, és a gyermekeim is azok, de már nagyon nehéz
elmagyaráznom a gyermekeimnek, hogy ı miért szlovák nemzetiségő. Azt tudom mondani,
hogy azért mert én is az vagyok. Ez már kevés, ezt meg kellene tudni élni. Munkalehetıség
hiányában a település elnéptelenedik, és nem látom a biztosítékot arra, hogy a
gyermekeinknek itt, vagy a környéken valaha lesz munkájuk. Ennek a kérdésnek a
megoldásában az önkormányzat egyedül maradt, hiszen a közmunka nem megoldás. Ezt
nekünk közösen kellene megoldani, nekünk kellene kitalálni, hogy mit kellene tenni.
Fiam Márton:Sokan nem figyelnek a saját környezetükre, portájukra sem. Nem dolgozzák a
földjeiket, de még a házuk állagmegóvását sem végzik el. Ez az egész közösségünknek
nagyon sokat árt.
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Matics János: Remélem, hogy a vitaindító hozzászólások, új ötleteket, és megoldási
lehetıségeket szülnek majd, és a település jövıképének alakításában közösen tudnak majd
gondolkodni, és tenni.
A közmeghallgatás bezárását megelızıen felkérem Kmetyné Dorogi Erzsébet falugondnokot,
hogy tartsa meg a 2013. éves beszámolóját tevékenységérıl munkájáról.
( A falugondnok beszámolója a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Matics János: Mivel további hozzászóló nem volt megköszönni a részvételt, és a
hozzászólásokat. Minden jelenlévınek boldog ünnepeket kívánt, és a közmeghallgatást
bezárta.
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