Szám: 112-8/2017.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 28. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 112-8/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 28. napján 17 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Béb - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Brunner Imre polgármester, Tóth Zoltán alpolgármester, VargaVölfinger Krisztina, Török László, Mehringer Györgyné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Meghívottak: Masszi László NNÖ elnök

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. Tájékoztató a környezet állapotáról

Előadó:
Brunner Imre
polgármester

2. Vegyes ügyek
polgármester

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 : Tájékoztató a környezet állapotáról
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2017./XI.28./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a polgármester tájékoztatóját a környezet állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat támogatást
nyert a volt iskolaépület felújítására, a temetőben a víz és csatorna bevezetésére. Az év végi
programokról.
Tóth Zoltán alpolgármester 17 óra 22 perckor megérkezik.
Masszi László NNÖ elnök elmondja, hogy sem NNÖ elnök, sem tag nem akart lenni. Jelenleg
a nemzetiségi önkormányzatot másodmagával viszi. Szívesen csinálja, leginkább az ősök
miatt. Állandóan gyalázatot hall a munkájára. Javasolja, hogy 2019-ben vegye át más a
stafétát.
Az önkormányzat olyan feladatokat valósított meg, ami eddig nem történt a meg, pl. utca
névtáblák kihelyezése. Örül az önkormányzat által megvalósított feladatoknak, bár a
polgármesternek nem sok esélyt látott korábban, köszöni a 76 igen szavazatot. Jó munkát
kíván a polgármesternek és a képviselőknek.
Masszi Lászlóné a lakosság köréből megjelent személy megkérdezi Tóth Zoltán
alpolgármestert, hogy mit valósított meg abból, amivel kampányolt. A tájháznál folyt az
építkezés és hordták ki a kész betont. Nem csinált semmit, Milyen vezető az ilyen? A
választási időszakban szidta az indulókat, most bizonyára nem ülnének mellette, a képviselők,
ha tudnák miket mondott rájuk. Főleg a Krisztit és az Ildit szidta. Azt is mondta, hogy
megválasztása esetén lemond az alpolgármesteri tiszteletdíjáról.
Tóth Zoltán alpolgármester elmondja, „mindig őt macerálják”.
Brunner Imre polgármester elmondja, ő úgy gondolta, ha megválasztják, akkor
alpolgármesternek azt a személyt fogja javasolni, aki a legtöbb szavazatot kapja. Így javasolta
Tóth Zoltánt, aki azt mondta neki, hogy le fog mondani az alpolgármesteri tiszteletdíjáról, de
nem így történt, nem szavahihető Tóth Zoltán.
Mehringer Györgyné képviselő felhívja a figyelmet, hogy nem vádaskodni jöttek össze.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy gyereknapkor megkérte az alpolgármestert, hogy
vigye el a gumikat, erre közterületre dobta le. Kéri, hogy vigye el onnan. Tóth Zoltán azt
hiszi, hogy ő itt a „kiskirály”, de az eszéhez érti.
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Masszi Lászlóné a lakosság köréből megjelent személy szerint Tóth Zoltán már 1 millió
forintot eltett. A Gyuri kétszer meg is akarta verni, de utána bocsánatot kért. A Zoli csak
nyújtogatja a nyakát a faluban.
Tóth Zoltán alpolgármester megkérdezi „még valamit Marika néni?”.
Brunner Imre polgármester rendre utasítja Tóth Zoltánt.
Varga-Völfinger Krisztina képviselő szerint ez átment személyeskedésbe, javasolja, beszéljék
meg a problémáikat.
Brunner Imre polgármester ismételten felhívja Tóth Zoltán figyelmét a gumik elszállítására.
Happ Árpád lakosság köréből megjelent személy, NNÖ elnök helyettese, örömét fejezi ki,
hogy több beruházás is lesz a faluban. Hiányolja a községben az összefogást, s a testületi
tagoknak jó erőt, egészséget kíván a munkájukhoz.

Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra
50 perckor bezárta.

kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

