Szám: 175-8/2015.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 26. napján 20 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 175-8/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 20 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
C./ A lakosság köréből 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 2015. I. félévi költségvetése

Brunner Imre
polgármester

2. Vízmű gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Brunner Imre
polgármester

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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Béb Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Mehringer Györgyné képviselő szeretné tudni, hogy mit takar a készletbeszerzés, és mennyibe került a
falunap.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a kisebb értékű eszközök szerepelnek itt, pl. tisztítószer. Majd
kigyűjtik és megkapja a pontos listát, egyébként a hivatalban a számlák is megtekinthetők.
Mehringer Györgyné képviselő a falugondnoki autóval este 10 órakor milyen feladatot látnak el?
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a falu egyik idős polgára részére ment vásárolni.
Mehringer Györgyné képviselő szerint a testületet okozzák a falugondnoki gépjármű nem megfelelő
használatáért. A falugondnoknak van-e heti munkaterve? Azt látja, hogy a falugondnok nem is nagyon
használja az autót.
Masszi László a német nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint az előző polgármester sokkal többet
költött utazási költségekre. Nem kellene, hogy zavarja a testületet és a lakosságot, ha a polgármester is
megy az autóval hivatalos ügyeket intézni.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
35/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Béb
Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetését a melléklet
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester
Horváth Mária jegyző

2./ N a p i r e n d : Vízmű gördülő terve 2016-2030.
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 231/2015. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
36/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett önkormányzatok közös tulajdonában lévő SZ02,
V11 számú víziközmű-rendszer(ek) 2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja,
jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a
gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal
kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak
felmerülésekor biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Brunner Imre polgármester
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Vegyes ügyek:
a./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a 944/2015. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
37/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

b./ Támogatás benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 957/2015. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
38/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014.(IX.25.) BM
rendelet alapján tűzifavásárlására. Az ehhez szükséges önrészt és a szállítási költségeket a képviselőtestület 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy
a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. október 6.
Felelős : Brunner Imre polgármester

c./ Házhelyek értékesítése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy a testület jelképes 5-10 ezer forintért értékesítse a telkeket,
hogy minél nagyobb számban telepedjenek le Bében.
Mehringer Györgyné képviselő nem ért egyet a polgámesterrel, mert akik régebben vettek telket
azoknak is meg kellett fizetni a telek és a közművek árát. Aki építkezni akar annak ezek a telkek nem
drágák, de a mai gazdasági helyzetben nem nagyon akarnak építkezni az emberek.
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Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta a következő
határozatát:
39/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván változtatni az eddigi telekértékesítési szabályain.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

d./ Kötött felhasználású támogatások felhasználása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja a testület felé, hogy a kötött felhasználású támogatások terhére
helyezzék át a buszmegállót. A templom előtti terület javítása folyamatban van.
Varga-Völfinger Krisztina képviselő javasolja, hogy helyezzenek el világítótesteket a buszmegállóhoz
és a játszótérhez, valamint murváztassák le a játszótérnél lévő utat.
Masszi László a német nemzetiségi önkormányzat elnöke javasolja megtekinteni a Nagygyimóton
felszerelt napkollektoros lámpákat. Ő saját magának is szereltetett fel, nagyon gazdaságos a
működtetése.
Tóth Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a buszmegállót ne helyezzék át, azt a pénz másra is tudják
költeni. Javasolja továbbá, hogy kérjen a polgármester árajánlatot az előbbi javaslatra, valamint a
hulladék sziget helyének térkővel és szegéllyel való ellátásához, és az árok felújítására, elemekkel,
átereszekkel a templomtól az orvosi rendelőig.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta a következő
határozatát:
40/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgámestert, hogy kérjen árajánlatokat a
buszmegállóhoz és a játszótérhez világítótestek elhelyezésére, a játszótérnél lévő út murvázására, a
hulladék sziget helyének térkövezésére szegéllyel, valamint az árok felújítására elemekkel,
átereszekkel a templomtól az orvosi rendelőig. A buszmegálló áthelyezését pedig nem támogatja a
képviselő-testület.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Brunner Imre polgármester

Varga-Völfinger Krisztina képviselő javasolja, hogy az önkormányzat segítsen be egy Baba-Mama
klub működésébe. Havonta egy foglalkozás finanszírozását szeretné, ezeken a foglalkozásokon
„Ringató, Kerekítő” hagyományőrző programok lennének.
Brunner Imre polgármester havi egy foglalkozás támogatását javasolja a testületnek.
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Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:
41/2015./VIII.26./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja - havonta egy foglalkozást – egy Baba-Mama klub
működését, ahol hagyományőrző „Ringató-Kerekítő” foglalkozásokat tartanak. A klub
megszervezésére a képviselő-testület meghatalmazza Varga-Völfinger Krisztina képviselőt. Az
önkormányzat a megjelölt foglalkozások költségét az önkormányzat 2015.évi költségvetése 082044
könyvtári szolgáltatás funkciókód terhére biztosítja.
Határidő: 2015. szeptember 1. napjától folyamatos
Felelős: Brunner Imre polgármester

Bejelentések:
Tóth Zoltán alpolgármester javasolja a polgármesternek, hogy gondoskodjon a traktor fedett területen
való tárolásáról, nincs rajta fülke és beázik. Ez veszélyezteti az állapotát. Nehezményezi, hogy az idei
évben nem vágták le a nádat a tóban, a csónakot is le kellene kezelni, mert különben tönkre megy.
Talán a falugondnoknak is meg kellene látni ezeket a feladatokat, amikor felvételre került úgy
gondolták, hogy szakember és sok mindent megcsinál majd.
Brunner Imre polgármester válaszában elmondja, hogy a traktort fedett helyre szállítják. A nádat
balesetvédelem miatt nem vágták le. Így is feljelentették az önkormányzatot – balesetvédelmi oktatás
hiánya miatt -, ami nem fedte a valóságot. Az utánfutót megvizsgáltatta szakemberrel, azt mondták,
hogy nem érdemes rá költeni, egyébként a műszakija 2014. tavaszán járt le.
Masszi László a német nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja megjelenteket, hogy a
nemzetiségi önkormányzat tervei között szerepel egy kirándulás Ganna-Döbrönte céllal, ahol
megtekintenék a helyi látványosságokat és a német hagyományok ápolását. A kisgyermekek részére
pedig nemzetiségi tánc oktatását tervezi, reméli, hogy ezzel a falu egy kicsit jobban
összekovácsolódik.
Mehringer Tamásné a lakosság részéről megjelent személy kéri, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe a
lakosság problémája. A falun haladnak át a murvát szállító kamionok. A közelben lévő bányából
szállítják. Éjjel-nappal mennek, a házak falai megrepednek. A szekrényekben még a poharak is
zörögnek. dr. Péntek Árpád ügyvédnél is járt, hogy mit lehet ez ügyben tenni. Azt javasolta, hogy
forduljon az önkormányzathoz. Szeretné, ha az önkormányzat tenne valamit ez ügyben, hiszen tönkre
mennek a házaik.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy eljárt a közlekedési hatóságnál, de csak annyit tudtak
segíteni az önkormányzatnak, hogy gondoskodtak a 40 km-es sebességkorlátozó tábla elhelyezéséről
falu két végében. Sajnos ez sem korlátozza a kamionokat, inkább még gyorsabban haladnak át a
településen.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az önkormányzat nem rendelkezik jogi eszközökkel,
amelyekkel korlátozni tudná a nem önkormányzati úton áthaladó gépjármű forgalmat.
Mehringer Györgyné képviselő a hangoshíradó működését kifogásolja.
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Masszi László a német nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint még sohasem volt ilyen jó a
hangoshíradó működése.
Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 23 órakor
bezárta.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

