Szám: 182-11/2016.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 22. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 182-11/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 22. 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
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
C./ A lakosság köréből megjelent:

12 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:
Tárgy:

Előadó:

1. Polgármesteri tisztség ellátása

Brunner Imre
polgármester

2. Tornaterem bérlése

Brunner Imre
polgármester

3. Vegyes ügyek
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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 : Polgármesteri tisztség ellátása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester ismételten előterjeszti kérelmét a testület felé. Kéri, járuljanak
hozzá, hogy a polgármesteri tisztséget főállásban lássa el. Megvizsgálva az önkormányzat
költségvetését, az fedezetet biztosítana erre.
Brunner Imre polgármester közli, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
78/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá,
hogy a polgármester a polgármesteri tisztséget
főállásban lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

2./ N a p i r e n d : Tornaterem bérlése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
finanszírozza az önkormányzat a fiatalok sportolási lehetőségét a csóti tornacsarnok bérletével
december és január hónapokban hetente 1 órában. Felhívja a sportoló fiatalok figyelmét, hogy
fokozottan figyeljenek az ottani szabályok betartására, mert az elmúlt évben több panasz is
érkezett az igénybevétellel kapcsolatban. A rend fenntartásának biztositására megbizza Tóth
Zoltán alpolgármestert.
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Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
79/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a bébi fiatalok sportolása céljából finanszírozza a
csóti tornacsarnok bérleti díját 2016. december és 2017. január hónapokban, hetente egy óra
(összesen 8 alkalom) időtartamban. A bérleti díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Brunner Imre polgármester
Tóth Zoltán alpolgármester

Brunner Imre polgármester visszautalva az 1. napirendi ponthoz megkérdezi a képviselőket,
hogy miért nem értettek egyet azzal, hogy főállásban lássa el a polgármesteri teendőket.
Török László képviselő: nem ugy indult a polgármester a választáson. A főállásu tisztség 3
millió forintba kerülne az önkormányzatnak, és ezt az összeget más célra szeretné ha
felhasználnák.
Brunner Imre polgármester: honnan vette a képviselő ezt az összeget?
Török László képviselő: akkor legyen 2.400.000,- Ft.
Tóth Zoltán alpolgármester miért kellene főállásban ellátni?
Mehringer Györgyné képviselő ezt a községet mindig tiszteletdíjas polgármester látta el, a
jövőben is így tudja elképzelni.
Varga-Völfinger Krisztina képviselő: ha a többiek igy döntenek, már mindegy, és ő sem
javasolta főállásunak.
Brunner Imre polgármester szerint az előző ciklusban lévő tiszteletdíjas polgármester bruttó
tiszteletdíja 140. eFt volt, az ő fizetése bruttó 150 eFt lenne, ha főállásban látná el a feladatait.
Mehringer Györgyné képviselő szerint ekkora faluban máshol is tiszteletdíjasként látják el a
polgármesteri feladatokat.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a képviselők is megállapítottak maguknak
tiszteletdíjat. Az eddigi ciklusig a képviselőknek nem volt tiszteletdíja. A döntést elfogadja,
de aránytalannak tartja a képviselői munka után kapott juttatást a polgármesteri munka után
járó juttatáshoz képest. Pláne az alpolgármesteri juttatást tartja kirívóan aránytalannak. Mit
tesz ezért az alpolgármester?
A polgármesternek a havi tiszteletdija
a járulékokkal 109.226,- Ft, Tóth Zoltán
alpolgármesternek 76.459,- Ft/hó, a képviselőknek személyenként bruttó 24.860,- Ft/hó/fő.
A 3 képviselő tiszteletdija összesen 74.580,- Ft, ehhez hozzájön az alpolgármesteré 76.459,Ft, összesen 151.039,- Ft/hó. Ők 41.813,- Ft/hó összeggel többe kerülnek a községnek, mint a
polgármester most.
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A polgármester éves tiszteletdija 1.310.712,- Ft, az alpolgármesteré 917.508,- Ft/év, a 3
képviselőé 894.960,- Ft/év. Ez összesen 1.812.468,- Ft/év.
Tóth Zoltán alpolgármester annyit tesz az alpolgármester, amennyire a polgármester megkéri.
Tudna hasznos tanácsot adni. Nem kérte még fel semmire.
Mehringer Tamásné a lakosság köréből megjelent személy: az alpolgármestert tudomása
szerint megbízták a szüreti felvonulás szervezésével, de nem volt szüreti felvonulás.
Tóth Zoltán alpolgármester két hét alatt nem lehet egy szüreti felvonulást megszervezni.
Masszi László NNÖ elnök emlékeztette az alpolgármestert korábbi ígéretére, mely szerint a
tiszteletdíját fel fogja ajánlani disznóvágásra, egy disznó beszerzésére. Erre nem került sor. A
szüreti felvonulással kapcsolatos egyeztetésen a hivatal épületében volt a polgármesterrel,
amikor felhívta az alpolgármestert, hogy egyeztessenek. Azt mondta, hogy az alföldön van,
holott a hivatallal szemközti épületben volt.
A kopjafa kifaragását és felállítását 3 hét alatt szervezte meg a NNÖ képviseletében.
Tóth Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 1990. óta minden rendezvényen ott volt, mindig
mindenből aktívan vette ki a részét.
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy most ne a múltról beszéljen. Egy
alpolgármesternek az ünnepségeken illene részt venni. Hol volt? A tiszteletdíjáért mit tett?
Tóth Zoltán alpolgármester: semmit. Nevetséges ez a hozzáállás.
Lőrincze Norbert a lakosság köréből megjelent személy felhivta a képviselők figyelmét, hogy
az önkormányzatot a polgármester képviseli, és a polgármesternek nem kell odafutkosnia az
alpolgármesterhez.
Ugy gondolja, hogy a képviselők a közösségért önzetlenül tegyenek, ezért indultak, nem
lettek kényszeritve, és ez igy volt ezidáig is. Mit tesz az alpolgármester a faluért a tiszteletdija
fejében?

Vegyes ügyek:
a./ FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 787/2016. sz. üi.)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
80/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási
Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Brunner Imre polgármester

6

b./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Mehringer Györgyné képviselő javasolja, hogy a rendeletet úgy módosítsa a testület, hogy
minden 18. életévét betöltött bébi lakos kapjon karácsonyi támogatást, ezért javasolja, hogy a
rendelet átdolgozása után döntsön csak a testület a módosításról.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
81/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalását a
következő ülésre.
Utasítja a polgármestert a testületi ülés összehívására.
Határidő: 2016. november 29.
Felelős : Brunner Imre

c./ Béb községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 12/2014. (XII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 253/2016. sz. üi.)
Brunner Imre polgármester ismerteti a Bakony Gaszt Kereskedelmi, Vendéglátó és
Szolgáltató Zrt. (Veszprém, Radnóti tér 2.) ajánlatát a szociális étkezésre, amely bruttó 700.Ft/adag lesz 2017. január 1. napjától. Javasolja, hogy emelés költségét vállalja át az
önkormányzat, s ennek megfelelően javasolja a helyi rendelet módosítását.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
13/2016./XII.15./ Béb Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Béb Önkormányzat Képviselő-testületének a Béb
községben biztosítható személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló 12/2014.
(XII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv.
mellékletét képezi
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d./ E-on és az önkormányzat közötti szerződés a közvilágítási aktív berendezések
üzemeltetésére vonatkozó szerződés csoportos cserés üzemeltetésre
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 72/2016. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester ismerteti a szerződés-tervezetet, s javasolja annak elfogadását.
Egyben tájékoztatja a testületet, hogy a díszvilágítás nem megoldható a magas költségek
miatt. A szerződéshez javasolja még, hogy az Esterházy utcában minden 3. oszlopra kerüljön
világítótest. Ez 4 oszlopot jelent.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
82/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az E-on és az önkormányzat közötti, a
közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó, csoportos cserés üzemeltetésre
vonatkozó szerződést, azzal a feltétellel, hogy az Esterházy utcában kerüljön minden 3.
oszlopra világítótest. A testület a szerződés fedezetét a 064010 közvilágítás fenntartása
kormányzati funkció terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

e./ Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 1118/2016. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester ismerteti az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek
művelésére vonatkozó megállapodást, melyet javasol elfogadásra.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
83/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és Masszi László (Béb,
Kossuth u. 31.) közötti az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek művelésére
vonatkozó megállapodást. A megállapodás költségeinek fedezetét az önkormányzat 2016. évi
költségvetése biztosítja. A megállapodás megkötésére és aláírására a testület felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester
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f./ Önkormányzati tulajdonú övárok tisztítása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 1119/2016. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a falu körül lévő övárok tisztítására több ajánlatot
próbált kérni, de csak a Pápa-Víz Kft. (Pápa, Celli u. 67.) adott, melyet ismertet; földmedrű
árokban nád és gaz kaszálása Hidrot rézsűkaszával 7500.-Ft +ÁFA/óra. Várható költsége
230.000.-Ft. Javasolja, hogy fogadja el az ajánlatot, melynek költségét biztosítsa az
önkormányzat a 066010 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok terhére.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
84/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pápa-Víz Kft. Pápa, Celli u. 67. ajánlatát
az önkormányzat tulajdonát képező 073 hrsz-ú földmedrű árokban nád és gaz kaszálása
Hidrot rézsűkaszával 7500.-Ft +ÁFA/óra. Maximum 230.000.-Ft összegben. Az árok
tisztításának fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 066010 zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok terhére biztosítja. Az ezzel kapcsolatos szerződés
megkötésére és aláírására felhatalmazza a testület a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

g./ Fásításra kért ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 1120/2016. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kért ajánlatokat fásításra – 80 db
vérszilva és 140 db galagonya fa beszerzésre -, melyeket ismertet. Kovács Ernő ajánlata
3.218.180.-Ft, Renomé-bau Kft. Győrszemere, hrsz.: 691/1 ajánlata 988.060.-Ft. Javasolja,
hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. Fedezetét pedig az önkormányzat
2016. évi költségvetése 066010 zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
kormányzati funkció terhére biztosítsa.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
85/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a település fásítására kért ajánlatok
- Kovács Ernő ajánlata 3.218.180.-Ft,
-Renomé-bau Kft. Győrszemere, hrsz.: 691/1 ajánlata 988.060.-Ft közül a Renomé-bau Kft.
ajánlatát fogadja el. A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése 066010
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zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása kormányzati funkció terhére
biztosítja. Az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza a testület a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

h./ Ravatalozó tervezése
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 1117/2016. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a kormányhivatal kötelezte az önkormányzatot,
hogy a ravatalozót bővítse. Vázlatterv készült a ravatalozó bővítésére, melyet a Timpanon
Építész Iroda készített. Javasolja, hogy a további tervezéssel kapcsolatban bízzák meg az
irodát – a költségek ismeretében.
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
86/2016./XI.22./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Timpanon
Építész Iroda Pápa, Rákóczi u. 26. tárgyalást folytasson a további tervezésről, a vázlatterv
alapján. A várható költségek ismeretében az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére a
későbbiekben hatalmazza fel a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Bunner Imre polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja
alapján hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 19 órakor.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

