Szám: 175-9/2015.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 6. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 175-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6. napján 18 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. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és
adatszolgáltatási szabályokról szóló
10/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelet
módosítása

Horváth Mária
jegyző

2. Rendelet-alkotás a szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól

Horváth Mária
jegyző

3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Brunner Imre
polgármester

4. 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 : A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló
10/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
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:
11/2015./X.15./ Béb Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Béb Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
szóló 10/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Rendelet-alkotás a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
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:
12/2015./X.15./ Béb Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Béb Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet a
jkv. mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
42/2015./X.6./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatást
2015. november 16-án 17 órára tűzi ki.
Utasítja a polgármestert a lakosság helyben szokásos módon
történő tájékoztatására.
Határidő: 2015. november 16.
Felelős : Brunner Imre polgármester
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Vegyes ügyek:
a./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 352/2015. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
43/2015./X.6./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően Béb Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának kétévente előírt áttekintésének eleget tett, azt változatlan formában
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Brunner Imre polgármester

b./ Ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 352/2015. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester ismerteti a különböző felújításokról, fejlesztésekről szóló ajánlatokat:
A temető megvilágítása napelemmel: Syrilux Kft. SLX-MONO-8-W 522.000.-Ft +ÁFA/db, SLXKT-MONO-D 622.000.-Ft + ÁFA/db. ILST-Hungary Kft. Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 20/a. KTNMONO-2K4WK-2012 bruttó 679.450.-Ft.
A buszmegálló megvilágítása napelemmel: AM Technic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest,
Raktár u. 6. AMT-MONO-8W-2015-KV5 szállítással bruttó 808.355.-Ft, NVSolar Energia Kft.
Budapest, Labdarugó u. 4. NVS-MONO-8W bruttó 647.700.-Ft.
Árok karbantartása belterületen: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 158.190.-Ft.
Árokban gaz kaszálása külterületen: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. 1400 m hosszban Hidrot
rézsűkaszával 175.-Ft/m.
Béb 042 hrsz. földmedrű patak kotrása: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 342.900.-Ft.
Béb 042 hrsz. földmedrű patak kotrása, cserjék irtása: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó
729.615.-Ft.

Árok burkolása, és átereszek cseréje: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt. Pápa, Aradi u. 1.
méterenként árok burkolása 39.000.-Ft+ÁFA, átereszek építése, 1 db 4 m-es hídfejjel 208.000.Ft+Áfa.
Utánfutó felújítása műszaki vizsgára: Körgyűrű-2001 kft. Pápa, Pápa, Pápakovácsi út 5. 210.368.Ft.
Orvosi rendelő előtti parkoló építése murvázással: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 395.335.Ft.
Orvosi rendelő előtti parkoló építése térkővel: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 817.039.-Ft.
Buszmegálló járdasziget építése egy oldalon: Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 730.083.-Ft.

5

Tóth Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a Pápa-Víz Kft. nem fizetőképes, hónapok óta
nem fizetett munkabért a dolgozóinak.
Török László képviselő az árokpucoláshoz képest sokallja a parkoló költségeit.
Mehringer Györgyné képviselő javasolja, hogy járják be a területet úgy legalább tisztában lesznek az
árkok elhelyezkedésével.
Tóth Zoltán alpolgármester szerint a Pápa-Víz Kft. olyan munkát végezne el – a Séd – pucolása, a fák
vagy cserjék elvitele, ami a kötelessége lenne a cégnek.
Bertalan Károly a lakosság köréből megjelent személy javasolja, hogy a csóti út mellett lévő
buszmegállót helyezze át a testület. A jelenlegi megoldás nagyon balesetveszélyes.
Mehringer Györgyné képviselő nem javasolja a buszmegálló áthelyezését, inkább járda megépítését
javasolja.
Bertalan Károly a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy az úton való átkeléssel van a
probléma. Át kell menni a gyermekeknek a környék egyik legforgalmasabb útkereszteződésén. Addig
kell intézkedni, amíg emberi életbe nem kerül.
Rédling Ervinné a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy volt amikor negyed órát várt,
hogy át tudjon menni az úton. A buszmegálló jelenleg nincs jó helyen.
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy helyszíni bejárás keretében egyeztessenek a buszmegálló
áthelyezéséről az ott lakókkal. Erről értesítik őket, s mindenki a helyszínen mondhatja el véleményét.
S javasolja, hogy a testület fogadja Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. bruttó 342.900.-Ft összegű
ajánlatát a Béb 042 hrsz. földmedrű patak kotrására. Ennek fedezetét javasolja hogy az önkormányzat
2015. évi költségvetése 066010 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása kormányzati
funkciókód terhére biztosítsa, s ugyanezen költséghely terhére került beszerzésre kb. 120 db tuja
1.200.-Ft/db áron.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
44/2015./X.6./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a kért ajánlatok közül elfogadja a Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u.
67. bruttó 342.900.-Ft összegű ajánlatát a Béb 042 hrsz. földmedrű patak kotrására elfogadja. A
karbantartás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése 066010 zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása kormányzati funkciókód terhére biztosítja. Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére, s feltételül szabja meg, hogy a
karbantartás 2015. november 30.napjáig megvalósuljon. Jóváhagyja egyben a 2015. évi költségvetés
066010 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása kormányzati funkciókód terhére 120
db tuja beszerzését 1.200.-Ft/db áron.
Határidő: azonnal
Felelős : Brunner Imre polgármester
Török László képviselő szerint a falugondnoknak meg kellene tudni csinálni az utánfutót, hiszen azért
választották őt, hogy műszaki végzettségű és több mindent meg tud csinálni.
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Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a műszakija az utánfutónak 2014. májusában járt le, a
választások pedig ősszel voltak. Addig nem sikerült megjavítani, sőt amikor az alpolgármester látta el
a falugondnoki feladatokat akkor sem. Eszköze nincs az önkormányzatnak a javításhoz.
Török László képviselő az almavásár iránt érdeklődik, miért úgy szervezték, hogy nem viszik házhoz
az almát. Javasolja a padokon lévő fa támlák cseréjét.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a vásáron megtekinthetik és kiválaszthatják az almát,
utána a falugondnok házhoz szállítja, ha arra igény lesz. A támlák cseréjét jó ötletnek tartja.
Javasolja, hogy a hagyománnyá vált idősek napját 2015. november 28. napján szervezze meg az
önkormányzat, mivel a mozgókönyvtár erre az időpontra tud ingyenesen operett előadást biztosítani. S
kéri, hogy erre a célra az önkormányzat 120.000.-Ft-ot biztosítson az önkormányzat 2015. évi
költségvetése kulturális feladatai terhére.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
45/2015./X.6./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek napját 2015. évben november 28. napján rendezi
meg. A rendezvényre az önkormányzat 120.000.-Ft-ot biztosit a 2015. évi költségvetése kulturális
feladata terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény szervezésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
méltatlansági eljárás lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 19 óra 45 perckor.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

