Szám: 175-3/2015.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 175-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor
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
Lakosság részéről megjelent: 3 fő
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:
Előadó:

Tárgy:

1. Béb Önkormányzat gazdasági programja

Brunner Imre
polgármester

2. A helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről rendelet-alkotás

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 : Béb Önkormányzat 2014-2019 évi gazdasági programja
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Bertalan Károly a lakosság köréből megjelent személy javasolja, hogy az eladó telkek kerüljenek fel
az önkormányzat honlapjára. Szerinte, ha az önkormányzat ingyen adná a telkeket többen
települnének be a faluban.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a jövőben a honlapra felteteti az eladó telkeket. Az
ingyenességen pedig elgondolkodhat a testület, mert a közműveket véleménye szerint ki kell fizetni a
vevőknek, mert azt az önkormányzat már valamikor kifizette.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
8/2015./III.30./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját
megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős : Brunner Imre polgármester

2./ N a p i r e n d : A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről rendeletalkotás
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő
rendeletét:
6/2015./IV.15./ Béb Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete:
Béb Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

Vegyes ügyek:
a./ Béb Községi Német Nemzetiségi Egyesületnek a tájház felújításához támogatás
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ülésre meghívta Béb Községi Német
Nemzetiségi Egyesület elnökét, hogy adjon tájékoztatást a testületnek a tájház felújításáról és a
pluszban vállalt felújítások teljesüléséről.
Hauber János az egyesület elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a FVM által nyújtott támogatásból
megvalósult felújítás elkészült, kifizetése megtörtént. A támogatás lehívása is megtörtént, várják az

ellenőrzést, s a támogatás utolsó részletének utalását, mivel ez a támogatási rendszer olyan, hogy
utólagos finanszírozású.
Ami jelenleg gondot jelent, hogy a pluszban vállalt felújításokat nem tudta az egyesület teljes
egészében kifizetni a vállalkozónak, mivel az FVM támogatás megérkezéséig az egyesületnek meg
kellett előlegezni a támogatást, s így nem tudták a többi számlát kifizetni. Ahhoz, hogy a vállalt plusz
felújításokat pl. kapu készítése stb. ki tudják fizetni szükségük lenne 800.000.-Ft visszatérítendő
támogatásra. Ezt az összeget az egyesület az FVM támogatás megérkezését követően azonnal
visszautalná az önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák ezzel a visszaértendő
összeggel az egyesületet.
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy a fentiek miatt az önkormányzat nyújtson az egyesületnek
800.000.-Ft visszatérítendő támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
9/2015./III.30./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb
Önkormányzat
Képviselő-testülete
800.000.-Ft
visszatérítendő támogatást nyújt a Béb Községi Német
Nemzetiségi Egyesületnek a tájház felújítása során pluszban
vállalt felújítások kifizetésére, azzal a feltétellel, hogy a
tájházra nyújtott támogatás megérkezését követően azonnal
visszautalja az egyesület a megjelölt összeget. Amennyiben a
támogatást az egyesület bármilyen okból nem kapja meg, az
egyesület abban esetben is köteles a megjelölt összeg
visszautalásáról gondoskodni a támogatás felhasználásáról
szóló határozat kézhez vételét követően azonnal.
Határidő: azonnal
Felelős : Brunner Imre polgármester

b./ Közvilágítás korszerűsítése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 430/2015. sz. üi.)
Brunner Imre polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megkereste a környező
önkormányzatokat a Short Term Capital Kft. egy vállalkozói konzorcium vezetőjeként közvilágítás
technológiai fejlesztésre szóló finanszírozási konstrukció bemutatása céljából. Először a konzorcium
felmérné az önkormányzat területén lévő lámpatesteket, utána pedig adna ajánlatot az égők LED-es
világításra való cseréjére. A felmérést úgy kalkulálta a cég, hogy 8 település finanszírozza a felmérést
(környező települések), melynek összege 199.000.-Ft + ÁFA. Javasolja, hogy az önkormányzat
vegyen részt a felmérésben, s vállalja annak az önkormányzatra eső költségét, lámpatestek arányában.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
10/2015./III.30./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete minden féle további elkötelezettség nélkül megbízást ad a
Short Term Capital KFT-nek, mint a vállalkozási konzorcium vezetőjének, hogy Béb községben mérje

fel a közvilágítási rendszert abból a célból, hogy a jelenlegi közvilágítási rendszer modernizálásra –
LED-es égőkre történő cserékre – ajánlatokat tudjon az önkormányzat kérni.
A felmérés 199.000.-Ft + ÁFA - lámpatestek számának arányában - önkormányzatra eső részét az
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A felméréssel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős : Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 15
perckor bezárta.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

