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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 Horváth Istvánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Kmety Mihályné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő.
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, Osztroluczki Pál képviselőket, jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Ez után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Várnai Ildikó jegyző
2./ SZSZB. Lemondott tagja helyére új tag megválasztása, valamint póttagok választása
Előterjesztő: Várnai Ildikó jegyző
3./ Az óvoda vezetői állásra kiírt pályázatra érkezett pályázatok bontása, megtárgyalása,
óvodavesztői kinevezésről szóló döntés.
Előterjesztő: Matics János polgármester
4./ Határozat visszavonása saját hatáskörben.
Előterjesztő: Matics János polgármester
5./ 2013. évi beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Várnai Ildikó jegyző.
6./ Egyebek.
Képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Várnai Ildikó: Az írásos előterjesztést valamennyien megkapták, a javasolt Bizottsági tagok
megválasztásuk esetén a vállalják a megbízatást.
Kérem a testület döntését a HVB tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozóan.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
36/2014. (08.28.) Kt. Határozata
/ HVB. tagjainak, és póttagjainak megválasztásáról. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a Helyi
Választási Bizottság tagjának választja:
1) Horváth István Bér Táncsics út 25
2) Molnárné Kovács Ildikó Bér Petőfi út 29.
3) Mihalik Jánosné Bér Kossuth út 36.
4) Koncsek Mihályné Bér Petőfi út 113.
5) Radvanné Fiam Katalin Bér Petőfi út 21.
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szám alatti lakosokat
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a Helyi
Választási Bizottság póttagjainak választja:
1) Sztrhárszkyné Laczkó Szilvia Bér Petőfi út 26.
2) Puporkáné Danyi Rita Bér Petőfi út 10.
szám alatti lakosokat
Felelős: Várnai Ildikó jegyző
Határidő: azonnal
2./ SZSZB. Lemondott tagjai helyére új tag megválasztása, valamint póttagok választása
Várnai Ildikó: A képviselő testület 2014 március 13.-i ülésén választotta meg a Nemzetiségi
Önkormányzati választások során közreműködő SZSZB tagjait.
Kmetyné Imró Ágota Bér Petőfi út 48 szám alatti lakos, valamint Osztroluczkiné Brusznyiczki
Veronika Bér Petőfi út 50 szám alatti lakosok sajnos nem tudják vállalni a megbízatást, ezért
javaslatot teszek helyettük új tagok megválasztására, valamint az esetlegesen még a jelöltállítás
lezárását követően kieső tagok helyére póttagok megválasztására.
Kérem a képviselő testületet Csík Klaudia Bér Kossuth út 1 szám alatti, és Molnár Józsefné Bér
Petőfi út 37 szám alatti lakosok SZSZB tagnak történő megválasztására.
Kérem a képviselő testületet, Dian Pál Bér Kossuth út 14 , szám alatti lakos valamint
szám
alatti lakos SZSZB póttagjainak megválasztására.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
37/2014. (08.28.) Kt. Határozata
/ SZSZB. tagjainak,és póttagjainak megválasztása. /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Szavazatszámláló Bizottság tagjának:
1) Csík Klaudia Bér Kossuth út 1
2) Molnár Józsefné Bér Petőfi út 37
szám alatti lakost választja meg.
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak:
1) Dian Pál Bér Kossuth út 14 szám
2) Ocsovszki Jánosné Kossuth út 90
szám alatti lakosokat választja meg.
Felelős: Várnai Ildikó jegyző
Határidő: azonnal
3./ Az óvoda vezetői állásra kiírt pályázatra érkezett pályázatok bontása, megtárgyalása,
óvodavesztői kinevezésről szóló döntés.
Matics János: T. képviselők! mint ismeretes az óvodánk nevelési és közepétől került önálló
fenntartásba. Abból a megfontolásból, hogy év közbe ne változtassuk meg a gyerekek érdekében a
személyzeten nem írtunk ki pályázatot. Most viszont az új nevelési év kezdete előtt a tőrvényi
előírásainak megfelelően teljesítenünk kell a kötelezettségeket. A pályázati kiírásra kettő jelentkező
adott be pályázatot, mindkettő határidőben. Most felbontom a pályázatokat, és átadom a
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jegyzőasszonynak, hogy vizsgálja meg, a tartalmi követelmények alapján megfelelnek e, ha igen
akkor áttanulmányozás után hozzuk meg a döntést.
Várnai Ildikó: Megállapítom, hogy a pályázati kiírásban előírt tartalmi követelményeknek mindkét
pályázat megfelel.
Képesítési követelményeknek megfelelnek ugyan az egyik csak kitétellel de nyilatkozatában
vállalja, hogy a hiányzó feltételt pótolja. A testület döntését annak ismeretében hozhatja meg, hogy
a pályázatok érvényesek.
Matics János: A pályázatok áttanulmányozásának idejére
Szünetet rendelek el.
Matics János: részemről a helyi pályázót javasolnám, egyrészt, mert a munkáját ismerjük,
másrészt mert az útiköltség kifizetése a Palotási pályázó esetében, még plusz költséget jelentene.
Ez természetesen, csak az én véleményem, várom a testület tagjainak javaslatát.
Gyebnár László:Nincs rajta sok tárgyalni való, a jelenlegi megbízott vezető munkáját ismerjük, és
természetesen a helyi pályázót kellene támogatni.
Sulyan Andrásné: A magam részéről szintén a helyi jelentkezőt javaslom kinevezésre.
Matics János: Kérem tisztelettel a jelenlévő Szlovák, és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok
elnökeinek véleményét is mivel nekik véleményezési joguk van az oktatási intézményekben.
Horváth Istvánné:A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében egyértelműen a jelenlegi
megbízott vezető kinevezését támogatom.
Kety Mihályné : A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi pályázó kinevezését
támogatom.
Matics János: akkor, ha más vélemény hozzászólás nincs kérem szavazzunk!
A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül, az alábbi határozatot hozta
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
38/2014. (08.28.) Kt. Határozata
/ Óvoda vezetői kinevezés /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a Béri Angyalkert
óvoda Óvodavezetői munkakör betöltésére Sztrehánszkyné Latzkó Szilvia Bér Petőfi
út 26 szám alatti lakost, 5 év határozott időtartamra, 2014. szeptember 1.-től 2019.
augusztus 31.-ig kinevezi.
2./ A Képviselő-testület Sztrehánszkyné Latzkó Szilvia Nyilatkozatát elfogadja, hogy
a hiányzó képesítését 2014 szeptemberében induló tanfolyamon elkezdi és a tanfolyam
végeztével 2 éven belül sikeres vizsgát tesz.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kinevezés elkészíttetésére és
aláírására
Felelős: Matics János polgármester
Határidő: szeptember 1.
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4./ Határozat visszavonása saját hatáskörben.
Matics János: Tisztelt Képviselő-testület ! 2014. január 13.-án elfogadott 5/2014.(I.13.) Kt.
határozatunkat felülvizsgálatuk megállapítottuk, hogy megfogalmazása („kölcsön” szövegezés)
ellentétes a jogszabályi előírásokkal, mivel a testület kölcsönt nem nyújthat, csak visszatérítendő
támogatást. Ezért javasolom, hogy saját hatáskörünkben vissza kell vonni, és helyette az
előírásoknak megfelelő új határozatot kell elfogadnunk. Javasolom, hogy az erre vonatkozó két
Határozat tervezetet fogadjuk el.
Ha ezzel egyetértenek kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2014.(VIII.28.) Kt. határozata
(5/2014.(I.13.) Kt. határozat a /Béri Sportegyesület Beruházási Kölcsön/
visszavonásáról )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy a 5/2014.(I.13.) Kt. határozatát a /Béri Sportegyesület Beruházási Kölcsön/ saját
hatáskörében visszavonja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
40/2014.(VIII.28.) Kt. határozata
/ Béri Sportegyesület Visszatérítendő Támogatása/
( Támogatási Szerződés a határozat melléklete )
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
hogy a Béri Sportegyesületnek a sportöltöző felújítási munkálatainak kifizetésére
1.000.000 forint Visszatérítendő Támogatást biztosít, a beruházó Építési
számlájának kifizetésére.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a feltétellel biztosítja a
Támogatás
összegét, hogy a teljesített számlák elszámolását követően a megkapott Támogatásból
Sportegyesület a Támogatási összegét azonnali hatállyal visszautalja.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Osztrolucszki Pál
alpolgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
4./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felhatalmazza a
polgármestert a Támogatás összegének átutalására a Béri Sportegyesület számlájára.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Matics János: Ezzel kapcsolatban még arról szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a mai napon
az MVH helyszíni ellenőrzése megtörtént, melynek során mindent rendben találtak. Tehát néhány
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héten belül remélhetőleg a támogatási összeg kifizetésre kerül a sportegyesület részére. Ezt
követően az egyesület azonnal vissza tudja utalni a visszatérítendő támogatásunk teljes összegét.
5./ 2013. évi beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Várnai Ildikó2014. május 30.-án már elkészítettük a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Feladatok
Ellátásáról szóló 2013. évi beszámolót. A testület tagjai az előterjesztést már látták, de utólagos
ellenőrzésem során megállapítottam, hogy valamilyen okból mégsem került elfogadásra, illetve az
erről szóló döntés kimaradt a jegyzőkönyvből. Tisztelettel kérem a testület tagjait, hogy hozzanak
döntést a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
41/2014.(VIII.28.) Kt. határozata
/ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, szóló
2013. évi beszámoló elfogadása./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
Hogy az előterjesztésnek megfelelő formában, változatlan tartalommal elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, szóló 2013. évi beszámolót.
Határidő:azonnal
Felelős:jegyző
6/ Egyebek:
Karaba Pál: Amit visszakapunk, majd 1 milliót, abból javasolom, hogy el kellene, kezdeni még a
tél beállta előtt a ravatalozó rendbetételét.
Matics János: Igen, erről már több alkalommal is beszéltünk. Valóban nagyon rossz állapotban
van, a közmunkások segítségével talán sikerül valamit elérni, még a hideg időszakot megelőzően.
Szeretném még tájékoztatni a testület tagjait, hogy az önkormányzati választáson induló Lengyel
Pál polgármester jelölt kérelemmel fórdúlt a Képviselő-testülettel, hogy szeptember 20.- án.
kampány keretein belül családi napot szeretne rendezni. Ennek helyszínéül az ifjúsági házat,
valamint a mellette lévő zöld területet kéri az önkormányzattól.
Javaslom, hogy térítés nélkül engedélyezzük az ifjúsági ház és a terület ingyenes használatát
természetesen, ha nagyobb mennyiségű villamos energiára van szükség azt térítés ellenében
biztosítjuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2014.(VIII.28.) Kt. határozata
/ hozzájárulás közterület térítésmentes használatához./
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt,
Hogy hozzájárul a 2014. szeptember 20.-án megrendezésre kerülő „családi nap”
kampányrendezvény megtartása során, az ifjúsági ház, valamint a mellette lévő zöld
terület térítésmentes használatához.
2./ A villanyáram biztosítását fizetési feltételhez köti.
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3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kérelem
zavarmentes lebonyolítására.
4./ A Képviselő-testület akként dönt, hogy a 2014. október 12.-e választásokon induló
jelöltek esetében ezen határozat érvényes.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf:

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

----------------------------------------------------Osztroluczki Pál és Gyebnár László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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