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JEGYZŐKÖNYV
Bér Község Önkormányzat
2014. január 13.-án
Megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme
Készült: Bér: 2014.január 13.-én 16 óra.
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JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László képviselő
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyző
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzőasszonyt és a testület tagjait
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 jelen van így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek,
Osztrolucszki Pál és Gyebnár Lászlót, képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Döntéshozatal Falugondnoki busz pályázat beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
2./ Döntéshozatal ifjúsági szálláshely pályázatának beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
3./ Döntéshozatal hulladékszállítási kompenzációs támogatás beadásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
4./ Döntéshozatal a Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 2013.01.01. hatállyal
történő megszüntetéséről.
Előterjesztő: Matics János polgármester
5./ Döntés a Béri Sportegyesület Beruházási hitelkérelméről
Előterjesztő: Matics János polgármester
A napirendet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Döntéshozatal Falugondnoki busz pályázat beadásáról
Matics János: Január 15.én ismét megnyitják a pályázatot megpróbáljuk benyújtani a
falugondnoki busz megvásárlására. Erről már előzőekben tárgyaltunk, és a pályázatot is
elkészítettük, de sajnálatos módon egyszerűen nem tudtuk beadni, hiszen az elektronikus
rendszert, amint továbbíthattuk volna mindössze néhány órára nyitották meg, majd a
meghirdetett kéthetes pályázati időszak helyett forráskimerülés miatt két három órán belül
lezárták. Most mivel állítólag megint megnyitják a rendszert, megpróbáljuk beadni ezért
kérem a testület döntését arra vonatkozóan, hogy pályázatot kívánunk benyújtani, és vállaljuk
az önrészt, kedvező elbírálás esetén. Mivel ez nem 100%-ban finanszírozott pályázat,
önkormányzat esetében csak a nettó beszerzési árat finanszírozzák, így az önrész az ÁFA
összeg megfizetésének vállalására vonatkozik. A jelenlegi falugondnoki buszunk már öreg
2005 -ben lett vásárolva, és műszaki állapota is kissé leromlott, fenntartása igen magas
költségekkel jár, ezért szükséges lenne mielőbbi cseréje, ahhoz, hogy a feladatellátást
folyamatosan továbbra is biztosítani tudjuk.
Gyebnár László: Támogatom a javaslatot, de szeretném megkérdezni, hogy pontosan mennyi
lesz a vállalandó ÁFA összege?
Matics János:
Maximális támogatás esetén a nettó beszerzési érték 10.000 000 Forint, ennek az ÁFA
tartalma maximum 2,7 millió forint.
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Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy javaslom hozzuk meg döntésünket.
A képviselő testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014.(I.13.) Kt. határozata
/ döntés a falugondnoki busz pályázatáról./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy pályázatot kíván benyújtani a falugondnoki busz vásárlására.
2./ A Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy nyertes pályázat
esetén az elnyert nettó beszerzési érték ÁFA. összegét a 2014. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Polgármester
2./ Döntéshozatal ifjúsági szálláshely pályázatának beadásáról.
Matics János: Egy másik pályázati kiírásra is sor került, melynek benyújtási határideje
szintén január 15. Ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozik. Ezt a szálláshelyet a meglévő
ifjúsági ház tetőterében alakítanánk ki így az épület egy többfunkciós szerepet töltene be.
Mivel a kiírástól eltelt idő elég rövid volt így tervek már elkészültek. Mivel ez LEADER
pályázat így ennél a pályázatnál is feltétel az ÁFA összeg kifizetésének vállalása.
Kérem a testület felhatalmazását a pályázati dokumentáció elkészítésére, és a pályázat
benyújtására, valamint döntését az önrész vállalására.
A képviselő testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014.(I.13.) Kt. határozata
/ döntés az ifjúsági szálláshely pályázat beadásáról./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy pályázatot kíván benyújtani ifjúsági szálláshely kialakítására.
2./ A Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy felhatalmazza a
polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítetésére, és a pályázat benyújtására.
3./ A Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy nyertes pályázat esetén
vállalja az ÁFA összegének kifizetését saját költségvetése terhére.
Határidő: 2014. január 15.
Felelős: a település polgármestere
3./ Döntéshozatal hulladékszállítási kompenzációs támogatás beadásáról.
Matics János: Mint arról már Önök is hallottak lehetőségünk van pályázatot benyújtani a
hulladékszállítási díj lakosok által megfizetett szolgáltatási díjának, valamint a szolgáltató
feladatellátással kapcsolatos tényleges költségeinek különbözetére. Szeretném ha
önkormányzatunk is élne ezzel a lehetőséggel, mert a szolgáltató eddig is jelentős veszteséget
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halmozott fel amelynek mi is társulási tagjai vagyunk. Amennyiben pályázunk sikeresen
zárul, abban az esetben nem kell a társulás hiányát az önkormányzatoknak kipótolni.
Osztrolucszki Pál:Támogatom a javaslatot, mert a jelenlegi lakossági árakat törvény rögzíti,
de ennyiért a szolgáltató nem képes hosszú távon ellátni a feladatot, így félő, hogy nem
vállalja majd tovább.
Gyebnár László: Egyszer már jártunk így amikor a Kaposváriak szerződést bontottak, nem
szeretnénk, ha megint új szolgáltatót kellene keresnünk.
A képviselő testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014.( I.13.) Kt. határozata
/ hulladékszállítási kompenzációs támogatás beadásáról ./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy pályázatot kíván benyújtani hulladékszállítási kompenzációs támogatás
megítélésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a település polgármestere
4./ Döntéshozatal a Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 2013.01.01. hatállyal
történő megszüntetéséről.
Matics János: A Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 2013. január 1.-én megszűnt.
A társult önkormányzatok közül összesen 4 település hozott döntést a közös megegyezéssel
történő megszűntetéshez történő hozzájárulásról, 22 önkormányzat viszont nem.
A törvényességi osztály ezért törvényességi észrevételben jelezte, hogy mulasztásos
törvénysértést követtünk el, így kéri ennek rendezésére a polgárvédelmi igazgatási társulás
2013 január 1-től történő közös megegyezéses megszüntetésének utólagos jóváhagyását.
Ehhez szerintem nincs semmi hozzáfűznivaló, hozzuk meg döntésünket.
A képviselő testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.( I.13.) Kt. határozata
/ a Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 2013.01.01. hatállyal
történő megszüntetéséről./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy a Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez 2013. január 1. től, hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: a település polgármestere
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5./ Döntés a Béri Sportegyesület Beruházási hitelkérelméről
Matics János: mint önök is tudják a Béri Sportegyesület a LEADER pályázaton elnyert
összegből újítja fel a sportöltöző épületét azt is tudják, ez a pályázat utófinanszírozott, tehát
először ki kell fizetnünk a számlákat, majd ezt követően igényelhetik vissza a pályázaton az
elnyert összeget. Most a beruházás lassan a végéhez ér, így a kivitelező benyújtott egy
nagyobb összegű számlát, melyet az Egyesület nem tud megelőlegezni ezért az önkormányzat
segítségét kéri. Kérem t képviselőket az 1.000.000 forint Hitel a Béri Sportegyesület részére
megszavazni szíveskedjék. A Sportegyesület a teljesített számla benyújtását követően, ezt az
összeget visszakapja, és az önkormányzat számlájára, azt követően visszafizeti.
Kérem t. képviselőket a döntés meghozataláról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(I.13.) Kt. határozata
/ Béri Sportegyesület Beruházási hitelkérelméről/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy a Béri Sportegyesületnek a sportöltöző felújítási munkálatainak kifizetésére
1.000.000 forint kölcsönt biztosít, annak érdekében, hogy beruházó építési számláját
kifizethesse.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a feltétellel biztosítja a kölcsön
összegét, hogy a teljesített számlák elszámolását követően a megkapott támogatásból
Sportegyesület a kölcsön összegét azonnali hatállyal visszautalja.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felhatalmazza a
polgármestert a kölcsön összegének átutalására a Béri Sportegyesület számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: a település polgármestere
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
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------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyző

----------------------------------------------------Osztrolucszki Pál és Gyebnár László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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