Szám: 297/2014.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 5. napján 10 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 297/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5. napján 10 órakor megtartott nyílt
üléséről.
Az ülés helye: Béb – polgármesteri hivatal
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Hauber János polgármester, dr. Beller József, Happ Árpád, Mehringer
Györgyné, Számadó Éva képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző

Hauber János polgármester köszönti a képviselőket és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert
az ülésen valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirend megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. 2014. évi költségvetés megtárgyalása

Hauber János
polgármester

2. SZMSZ módositása

Horváth Mária
jegyző

3. 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.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : 2014. évi költségvetés megtárgyalása
E l ő a d ó : Hauber János polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Hauber János polgármester elmondja, hogy a várnál jobban alakul az idei költségvetés. Nagyjából 5
millió forint van j”szabad” gazdálkodásra. Ebből kellene megoldani a kulturális rendezvényeket, a
térfigyelő kamerák felszerelését, a tájház előtti parkoló kialakitását. Hidak felújitását is tervbe vehetnék
a Pápa irányában lévő hidak esetében. A parkoló kialakitását tartja a legfontosabbnak.
Mehringer Györgyné képvielő a hidak javitását javasolja, szerint az elkészült szakasz nem került olyan
sokba.
Happ Árpád képviselő szerint 70 millió forintba került, az nem kevés. Szerinte amiről beszélnek az
legalább 10 millió forintos tétel.
Hauber János polgármester majd év közben eldöntik, hogy mire költsék a beruházásra tervezett
keretüket. A Német Nemzetiségi Egyesület végzi a tájház felújitását, tájékoztatja a testületet az eddig
elkészült részekről, pl. elkészült a tető. Nagyon oda kell figyelni az egyesületnek a kifizetésekre, mert a
tervek szerint úgy lett ütemezve, hogy az egyik ütem lehivott támogatása, részét képezi a következő
kifizetésnek.
Dr. Beller József képviselő szerint a parkoló megépitése addig nem aktuális, amig a tájház felújitása
nem fejeződik be.
Hauber János polgármester szerint a kivitelező a nyáron befejezi a felújitást.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő
rendeletét:
2/2014./II.25./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : SzMSz módositása
E l ő a d ó : Hauber János polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő
rendeletét:
3/2014./II.25./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Béb
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a
jkv. mellékletét képezi.

Vegyes ügyek:
a./ Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
E l ő a d ó : Hauber János polgármester
(Előterjesztés a 274/2014. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
6/2014./II.5./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) a tagságát az Önkormányzat
fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 közötti
LEADER programban a település közigazgatási területével továbbra is a Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi, kedvezményezetti területéhez
kíván tartozni. A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, esetleges
tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős : Hauber János polgármester

b./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM.
Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez.
E l ő a d ó : Hauber János polgármester
(Előterjesztés a 191/2014. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
7/2014./II.5./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr
munkájának segítését célozva 10.000,-Ft összeggel támogatja a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi működtetési
(üzemanyag) költségét. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős : Hauber János polgármester

c./ Választási bizottság tagjainak megválasztása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a 9/2014. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
8/2014./II.5./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 6. napjára kitűzött országgyülési
képviselőválasztásra megalakuló választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Novák Károlyné Béb, Kossuth u. 59.
Fenyvesiné Hajtó Rita Béb, Kossuth u. 5.
Bakos Ferencné Béb, Kossuth u. 1/c.
Lelkes Józsefné Béb, Kossuth u. 49.
Lőrincze Norbertné Béb, Kossuth u. 41.
Happ Árpádné Béb, Kossuth u. 65.
Mehringer György Béb, Kossuth u. 37.
Határidő: azonnal
Felelős : Horváth Mária jegyző

Hauber János polgármester tájékoztatja még a testületet a várható közmunka programról, mely szerint
2 fő jelöltek meg két hónapos foglalkoztatottságra, amelynek a támogatottsága 100%, és 4 főt jelöltek
meg a december 31-ig tartó foglalkoztatottságra, ennek feltételeit még nem ismerik. Ismertette még a
tervezett rendezvényeket, a közeljövőben tartanának farsangi rendezvény, a borversenyt március 8-ra
tervezik, az idén Ugodon lesz a helyszin, pünkösdre javasol egy kirándulást a szentendrei skanzenbe a
pünkösdi hagyományok megismerése céljából, a gyereknap megszervezését. Nagyobb szervezést
igényel majd a 10 éves évfordulót ünneplő német kapcsolat ápolása, hiszen az iden Béb lesz a helyszin.

Hauber János polgármester miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 11 óra 20 perckor
bezárta.
kmf.

Hauber János
polgármester

Horváth Mária
jegyző

