Szám: 175-12/2015.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 16. napján 17 órakor megtartott
közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 175-12/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16. napján 17 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Béb - faluház
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Brunner Imre polgármester, Tóth Zoltán, Török László,
Mehringer Györgyné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Lakosság köréből megjelent: 11 fő
Távol maradt: Varga-Völfinger Krisztina képviselő
Brunner Imre polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4
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

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
54/2015./XI.16./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a polgármester tájékoztatóját a környezet állapotáról
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Veiland Imre a lakosság köréből megjelent személy nehezményezi a testületen belül kialakult
viszonyt. „Ki, kinek az ellensége?” A testületi üléseken nem szokott részt venni, most azért
jött el, hogy elmondhassa az által vélt problémákat. Az árkok elkészültek az önkormányzat
kivitelezésében – évekkel ezelőtt – de szerinte nem megfelelő helyre került a kitűzésük.
Jelenlegi állapotukban nem alkalmasak a víz elvezetésére, mert gyomokkal és bokrokkal
vannak tele. A kimélyítés miatt túl sok csapadék érkezik Ugod irányából, a Sipos bányájából
szinte állandóan folyik az árkokba a víz. E miatt ebben az évben a tulajdonát képező rétet nem
sikerült lekaszálni. Szeretné, ha tisztázódna az árkok valóságos nyomvonala.
A másik problémája a külterületi utak állapota. A külterületi utak olyan rossz állapotban
vannak, hogy azokon közlekedni nem lehet, ezért a munkagépekkel a földjén mennek
keresztül. Ezt nem tartja normálisnak, hiszen ez termés kiesést okoz.
A tájházzal kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy a ráköltött pénzből új
épületet is lehetett volna építeni. A leendő tájházhoz több minden adott a családja is. Ez a
faluházat működtetni kellene. Nincs elszámolás a faluban. Például, ő a német kapcsolatok
ápolása céljából, amikor itt voltak a németek adott egy 140 kg-os disznót. A felhasználásáról
senki nem számolt el. Tudomása szerint a vendégeskedés során nem fogyott el. El kell
mindenről számolni, nem mehet tönkre a falu.
Választ szeretne a feltett kérdéseire.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a jelzett árkok tisztítására már megkötötte a
kivitelezésről szóló szerződést, a testület döntése alapján. A nyomvonaluk tisztázása
érdekében ki fogja kérni a csóti hivatalból az ezzel kapcsolatos ügyiratot, hogy tájékozódni
tudjon. A külterületi utak karbantartásának lehetőségét amennyiben mód nyílik rá figyelembe
fogják venni a 2016. évi költségvetés készítése során.
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Masszi László a lakosság köréből megjelent személy, a német nemzetiségi önkormányzat
elnöke megkérdezi az alpolgármestert, hogy az általa felajánlott tiszteletdíját mire kívánja
fordítani? Megjegyzi, hogy az alpolgármester tiszteletdíját irreálisan magasnak, míg a
polgármesterét alacsonynak tartja.
Tóth Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy ő nem mondott olyat, hogy bármire is
felajánlaná a tiszteletdíját.

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

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

