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JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:Matics János József polgármester
Osztrolucszki Pál alpolgármester
Gyebnár László képviselő
Sulyan Andrásné képviselő
Karaba Pál képviselő
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyző
Matics János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jegyzőasszonyt és a testület tagjait
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek,
Gyebnár László és, Sulyan Andrásné képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ Döntéshozatal a 2014. évi költségvetésben elkülönített civil szervezeti támogatási összeg
átutalásáról.
Előterjesztő: Matics János polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú „ sport épület” Sportegyesület részére történő használatba
adásáról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Matics János polgármester
3./ A HUNAPU Kft. Részére 2013 évben nyújtott fejlesztési támogatás felhasználásáról
szóló pénzügyi beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan ( Bér Petőfi út 103 ) felújítási költségeinek
jóváhagyása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
5./ Gyebnár László pince bérletének kérelmének megtárgyalása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
6./ Döntéshozatal energia pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Matics János polgármester
7./ Augusztus 20.-i ünnepség és programjának megtárgyalása, pénzügyi hozzájárulás
elfogadása.
Előterjesztő: Matics János polgármester
8./ Egyebek.
Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta
1./ Döntéshozatal a 2014. évi költségvetésben elkülönített civil szervezeti támogatási összeg
átutalásáról.
Matics János: A 2014. évi költségvetésünkben összesen 1 millió forintot különítettünk el a
civil szervezetek támogatására. Ebből 700.000 forintot a sport egyesületnek, és 300.000 forintot
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a polgárőrségnek. A polgárőrség működésével egyelőre vannak még fennakadások, tehát ennek
átutalásával még várnék, de a sportegyesületnek most szüksége lenne az átutalásra, mert a
beruházás olyan szakaszba érkezett, hogy szükség volna a pénzügyi támogatásra, melyből a
bank költségek, és egyéb kifizetések teljesítése lehetővé válik.
A sportegyesület beruházása összesen 20. millió forint volt. Ez a támogatás utófinanszírozott,
tehát a teljesítéseket meg kellett előlegezni. Sokan adtunk kölcsön, hogy ezt meg tudják
csinálni a falu számára.
Sulyan Andrásné: Szüksége van-e az egyesületnek a teljes összeg átutalására? Ha a
sportegyesületnek átadjuk, akkor a polgárőrségnek is utaljuk át.
Matics János: Igen mert vannak lejárt fizetési kötelezettségei melyet rendezni kell és azon
felül még várhatók egyéb kiadások melyekre nincs más forrás pld. könyvelési díj, bank
költségek stb.
A polgárőrség, még a tavalyi támogatást sem használta fel, így nekik még nem javasolom a
támogatás átutalását.
Karaba Pál: Az a gondom, hogy még mindig nincs csapatunk, legalább egy kézilabda csapatot
ki kellene állítanunk. Béren szerintem nincs is olyan aki labdába tudna rugni.
Matics János: Még ugyan jelenleg nincs csapat, de lesz! A sportegyesület nem csak a foci
csapattal létezik, hanem szabadidős sport tevékenységet is ellát. Ha meg nem, akkor más célra
is lehet majd használni az épületet. Ha a sportegyesület megszűnne, akkor is az önkormányzat
tulajdona marad egy teljesen felújított épület rész, melyet más szociális célra lehet használni.
Figyelembe kell venni, hogy ezt a beruházást, mely egy használaton kívüli helységben lett
elvégezve, teljesen a sportegyesület finanszírozta és az önkormányzatnak egyetlen fillérjébe
sem került.
Amennyiben más hozzászólás észrevétel nincs, kérem szavazzunk! Kérdezném Karaba úr
akkor nem támogatja?
Karaba Pál: de én is megszavazom.
A képviselő testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi
határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
30/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/ sportegyesület támogatásának átutalásáról szóló döntés. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
2014. évi költségvetésében civil szervezetek támogatására elkülönített
a Béri Sportegyesület 700.000 forintos összeg, átutalásához hozzájárul.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: azonnal
2./ Önkormányzati tulajdonú „sport épület” sportegyesület részére történő használatba
adásáról szóló megállapodás elfogadása
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Matics János: Ebben a napirendi pontban most nem kell döntést hoznunk, mert a jelenleg
elfogadott Használatba adási Megállapodásunk 2020. december 31.- ig szól. Így a törvényben
előírt támogatás felhasználását követően 5 évig érvényes.
3./ A HUNAPU Kft. Részére 2013 évben nyújtott fejlesztési támogatás felhasználásáról
szóló pénzügyi beszámoló elfogadása.
Matics János: A tavalyi évben hoztunk döntést arról, hogy támogatást nyújtunk a SUN
fesztivál rendezéséhez, annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonú utakat a fesztivál
szervezők a rendelkezésére álló gépi felszerelésükkel, rendbe tegyék. Támogattuk őket főként
annak érdekében, hogy fellendítsék az idegenforgalmat, és idevonzzák a turistákat. Mivel a
jogszabályok előírják, hogy a támogatással el kell számolni így a felhasználásáról szóló
beszámoló megtörtént és önök előtt van, javaslom annak elfogadását.
A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
31/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/ támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően változatlan formában elfogadja a HUNAPU 2013. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját.
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: azonnal
4./ Döntés a Petőfi út 103 számú önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításáról és
költségeinek jóváhagyásáról.
Matics János: Előzetesen megemlíteném, hogy a nevezett ingatlant az Önkormányzat
ajándékba kapta és a terveink szerint egy falusi mini mintagazdaságot tervezünk itt
kialakítani vendégszálásokkal együtt. Mivel a 2014. évi START munkaprogramban
pályáztunk 15 fő foglalkoztatására, értékteremtési feladatokra. A Petőfi út 103 szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlant, ezen program keretében újítjuk fel. A támogatás
100%- os fedezetet nyújt a munkabérekre és annak járulékaira, így csak az
anyagköltséget kell finanszírozni. Már közel 1 millió forintnyi összeget használtunk fel
eddig anyag költségre. A munka a közfoglalkoztatottakat ismerve aránylag jól halad, mint
azt önök is látják. Természetesen a kőműves munkákat közfoglalkoztatottak végzik
jelenleg az építési és bontási munkák szinte 100%-át. Vannak szakipari munkák melyeket
szakember hiányában Vállalkozókkal kell elvégeztetni. A tető felújításához, a
villanyszereléshez, és a víz, gáz, szereléshez azonban, feltétlenül szükséges szakember
megbízása.
Szükség lenne azonban arra, hogy a költségvetésünkben is szerepeltessük a felújítási
költségekhez szükséges összeget. A tervezett összeg 2014. évben körülbelül 5,5 millió Ft.
Az óvoda felújításához eredetileg elkülönített önrészt ebben az évben már nem tudjuk
felhasználni, mivel ismét nem nyertünk a BM-es pályázattal, így az erre elkülönített összeget
javasolom erre a munkára átcsoportosítani.
Karaba Pál: Nem kell a tetőt vállalkozóval építetni, mert a közmunkások között van
szakképzett ács, Simák Sándor és ő meg tudja csinálni.
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Matics János: Az én információm szerint nincs szakképzett ács, és ha az említett személy az
lenne, akkor sem építetnék meg vele egy több milliós tetőt, mert én nem szeretnék azért
börtönbe kerülni, mert az netán összedőlne. Mindenki számára ismeretes, hogy már történt a
környéken hasonló eset. Itt van az ajánlat egy helyi Vállalkozótól a tető építésére mely 3,5
millió Ft, és én ezt javasolom ,de ha van valakinek más javaslata kérem, és tárgyaljuk meg
azután döntsünk. A gépészeti munkákra még nem kértem ajánlatot de a következő ülésre
előterjesztem.
Ha nincs, akkor szavazzunk!
A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
32/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/ Petőfi út 103. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítási
költségeinek jóváhagyása. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bér
Petőfi út 103 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításához
szükséges anyag költség megfizetését, saját költségvetése terhére vállalja.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tető építését elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására.
3./ A Képviselő-testülete úgy döntött hogy felhatalmazza a polgármestert a
kifejezetten szakképzettséget igénylő munkálatok elvégeztetésére, kérjen
ajánlatot.
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: folyamatos
Matics János:A Bér Petőfi út 103 szám alatti ingatlan felújítási költségeinek jóváhagyását
követően kérem a Képviselő-testületet, hogy hozzunk döntést a költségvetés ez irányú
módosításának jóváhagyásáról is.
Kérem szavazzunk!
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(07. 31.) Önkormányzati Rendelete
/Az 1/2014.(II.11.) 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról/
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ Gyebnár László kérelmének megtárgyalása.
Matics János: Gyebnár László azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 743 hrsz. ingatlanon lévő pincét és, hozzá tartozó 40
négyzetméternyi területet, szeretné tartós használatba venni. Mivel ezen a közterületen lévő
pincét jelenleg is több éve használja, ezért javasolom a tartós használatban adását,
természetesen a használattal a rendbetétel, és a folyamatos karbantartás is az ő feladata lesz..
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatok jóváhagyását!
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A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
33/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/a 734 Hrsz. közterület használatba adásáról/
1./ Bér Község Képviselő-testülete megtárgyalta, és hozzájárulását adta, hogy
Gyebnár Lászlónak az Önkormányzat tulajdonát képező 734 Hrsz.
Közterületen lévő pincét és 40 m2 közterületet tartós ( 50 évi ) használatba
adja, évi 10 forint használati díj fejében.
2./ Az esetlegesen ebből eredő felmerülő költségeket Gyebnár László vállalja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szerződés elkészítésére
és annak aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Matics János
6./ Döntéshozatal energia pályázat benyújtásáról
Matics János: Kiírásra került több energia pályázat melyek 100% os támogatásúak. Javasolom,
hogy adjuk be ha lesz rá lehetőségünk. Ugyan 1 pályázat író cég már megkeresett de 150 eft
pályázat írási díjat kér. Még tárgyalunk vele de ha nem lesz más lehetőség akkor szerződést kell
kötni vele. Ha csak ez a megoldás lesz akkor fogom a t. képviselőket tájékoztatni.
Ha nincs más javaslat és hozzászólás kérem a döntés meghozatalát.
Szavazzunk!
A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
34/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/ Energia pályázat benyújtásáról. /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván
benyújtani megújuló energiaforrás használatának megvalósítására.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, vagy
elkészíttetésére, és benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Matics János
7./ Augusztus 20.-i ünnepség programjának megtárgyalása, és elfogadása.
Matics János: T! képviselő társaim javaslatot teszek, hogy augusztus 20.-án egy falunap
rendezésére Szlovák és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal közösen. Előzetesen a
nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve megállapodtunk, hogy a költségek fele részét
Önkormányzatunk, a másik fele részét pedig a Nemzetiségi Önkormányzatok vállalnák.

6

A program tervezet szerint fellépne Zsuzsa Misa művész Úr, valamint a környező települések
hagyományőrző csoportjai, természetesen, akik vállalni tudják a szereplést. Lenne még ugráló
vár, és a gyerekeknek gyerek műsor. Tervben van, hogy ebédre főzünk is valamit közösen.
A költségek kb. 5-600 ezer Ft melynek az önkormányzatot érintő része körülbelül 300.000 Ft.
Kérem döntésüket.
A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot
hozta :
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
35/2014. (07.31.) Kt. Határozata
/ Falunap megrendezésének jóváhagyása. /
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy 2014.
augusztus 20.-án Falunapot kíván rendezni a Nemzetiségi
Önkormányzatokkal közösen.
2./ A képviselő-testület a Falunap költségeinek fedezésére 300.000 forintot
különít el a 2014. évi költségvetése terhére.
Határidő: augusztus 20.
Felelős: Matics János
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf:

------------------------ -------------------------Matics János
Várnai Ildikó
polgármester
jegyző

----------------------------------------------------Sulyan Andrásné és Gyebnár László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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