Szám: 175-11/2015.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 19. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 175-11/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 19. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Béb - faluház
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Brunner Imre polgármester, Tóth Zoltán, Varga-Völfinger Krisztina,
Török László, Mehringer Györgyné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző

Brunner Imre polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

1. Ajánlatok elbírálása

Előadó:

Brunner Imre
polgármester

2. Vegyes ügyek

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 1054/2015. sz. üi.)
Brunner Imre polgármester ismerteti az ajánlatokat. A könyvtárnál lévő védőtető javítására anyag
nélkül: a Faházkészítő Kft. Pápa, Gyimóti út 14. 142.197.-Ft, Eniati Bt. Adásztevel, József A. u. 49.
187.442.-Ft, Buda Zoltán Nagytevel, Széchenyi u. 3. 158.356.-Ft összegben adott ajánlatot. Az anyag
költsége várhatóan 200.000.-Ft, melyet az önkormányzat vásárolna meg.
Az orvosi rendelő előtti parkoló javítására: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. 282.115.-Ft,
„Környezetünkért” Kft. Pápa, Bartók B. u. 19/4. 315.595.-Ft, Bakonyiz Kft. Zirc, Kossuth út 81.
331.470.-Ft összegben.
Templom előtti parkoló javítására: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. 330.038.-Ft, „Környezetünkért”
Kft. Pápa, Bartók B. u. 19/4. 366.395.-Ft, Bakonyiz Kft. Zirc, Kossuth út 81. 386.144.-Ft összegben.
A temető világításának karbantartási munkálataira: Présinger Attila Ugod, Klapka u. 3. egyéni
vállalkozó 66.000.-Ft-ot jelölt meg, Máté Szabolcs villanyszerelő mester (Adásztevel, Petőfi u. 18.
bruttó 60.960,- Ft, 2 db kandelláber beszerzése pedig (Madrid kültéri rabalux 8379) 66.650.-Ft/db.
Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatokat fogadja el a testület.
Török László képviselő javasolja, hogy gondoskodjanak a temető világításának karbantartásáról, s
szerezzenek be 2 db kandellábert.
Brunner Imre polgármester javasolja továbbá, hogy önkormányzati ingatlanoknál a térkő javítására – a
maradék kötött felhasználású támogatás terhére – vásároljanak térkövet, amit, ha nem is az idei évben,
de legkésőbb jövőre használnának fel.
Ezen javítások, karbantartások forrásául javasolja a kötött felhasználású támogatásokat.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
51/2015./X.19./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi javításokra karbantartásokra kért ajánlatok:
- a könyvtárnál lévő védőtető javítására anyag nélkül: a Faházkészítő Kft. Pápa, Gyimóti út 14.
142.197.-Ft, Eniati Bt. Adásztevel, József A. u. 49. 187.442.-Ft, Buda Zoltán Nagytevel, Széchenyi u.
3. 158.356.-Ft összegben. Anyag költsége várhatóan 200.000.-Ft.
- az orvosi rendelő előtti parkoló javítására: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. 282.115.-Ft,
„Környezetünkért” Kft. Pápa, Bartók B. u. 19/4. 315.595.-Ft, Bakonyiz Kft. Zirc, Kossuth út 81.
331.470.-Ft összegben.
- templom előtti parkoló javítására: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. 330.038.-Ft, „Környezetünkért”
Kft. Pápa, Bartók B. u. 19/4. 366.395.-Ft, Bakonyiz Kft. Zirc, Kossuth út 81. 386.144.-Ft összegben.
- a temető világításának karbantartási munkálataira Máté Szabolcs villanyszerelő mester (Adásztevel,
Petőfi u. 18. bruttó 60.960,- Ft, Présinger Attila Ugod, Klapka u. 3. egyéni vállalkozó 66.000.-Ft-ot
jelölt meg, 2 db kandelláber beszerzése pedig (Madrid kültéri rabalux 8379) 66.650.-Ft/db
közül:
- a könyvtárnál lévő védőtető javítására anyag nélkül: a Faházkészítő Kft.
- az orvosi rendelő előtti parkoló javítására: a Pápa-Víz Kft
- a temetőben levő világitás karbantartására Máté Szabolcs villanyszerelő mester
- a templom előtti parkoló javítására: a Pápa-Víz Kft ajánlatát fogadja el.
Egyben felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a védőtető javításához szükséges anyagok
beszerzéséről gondoskodjon maximum bruttó 200.000.-Ft összegért, valamint gondoskodjon
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térburkoló kő (legalacsonyabb áru, szürke színű), valamint szegély beszerzéséről az önkormányzati
ingatlanoknál lévő javítások céljából.
A képviselő-testület a fenti kötelezettségvállalások fedezetét az önkormányzat költségvetése a 066010
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, 064010 közvilágítás
fenntartásának támogatása, 045160 közutak fenntartásának támogatása kormányzati funkciókód
terhére biztosítja.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Brunner Imre polgármester

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta következő
határozatát:
52/2015./X.19./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a temető világításának karbantartási munkálataira Máté
Szabolcs ajánlatát fogadja el, és utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a temetőhöz 2
db kandelláber beszerzéséről (Madrid kültéri rabalux 8379). A képviselő-testület a karbantartás és a
kandelláberek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése 064010 közvilágítás fenntartás
támogatása kormányzati funkciókód terhére biztosítja.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Brunner Imre polgármester

Vegyes ügyek:
a./ Színházbérletek vásárlása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a kirándulás nem jött össze érdeklődés hiányában, ezért
javasolja, hogy a bébi gyermekek részére, akik általában aktívan vesznek részt az önkormányzati
rendezvényeken pl.: szavalnak, vásároljanak színházbérletet jutalmazás céljából.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
53/2015./X.19./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 30/2015./VII.21./sz. határozatát a kirándulás
meghiúsulása miatt felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy bébi általános iskoláskorú
gyermekek színházlátogatása céljából 28.000,- Ft összegért színházbérletet vásároljon.
A színházbérlet felhasználásával a testület felhatalmazza a könyvtárost.
Ezen összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetése közművelődési tevékenység terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 órakor
bezárta.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

