Szám: 112-6/2017.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 31. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: 112-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 31. napján 18 óra 30 perckor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Béb - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Brunner Imre polgármester, Varga-Völfinger Krisztina, Török
László, Mehringer Györgyné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt: Tóth Zoltán képviselő
C./ A lakosság köréből megjelent: 3 fő

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. Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat
benyújtása

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 : Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat benyújtása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 835/2017. sz. üi. alapján)
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
51/2017./VII.31./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani 40 köbméter
kemény lombos fa beszerzésére a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az önkormányzat a támogatáson felül 50.800,- Ft összeg
önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület vállalja, hogy az
önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2017. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Brunner Imre polgármester

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeltét:
10/2017./VIII.10./ Béb Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Béb Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelete a jkv.
melléletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Szent István napi ünnepség
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy az idei évben tartsanak ünnepséget és
összejövetelt augusztus 20-án. A mise után ünnepi megemlékezésre gondolt
kenyérszenteléssel. Majd egy esti szórakoztató műsort és közös bográcsozást javasol a
közösen ünneplők részére. Javasolja, hogy az önkormányzat erre a célra biztosítson 100.000.Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére.
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Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
52/2017./VII.31./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 20-án megtartandó Szent István
napi ünnepi megemlékezésre és az azt követő összejövetelre 100.000.-Ft összeget biztosit az
önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. A testület az ünnepség
megszervezésével és bonyolításával kapcsolatos feladatokra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2017. augusztus 20.
Felelős: Brunner Imre polgármester

b./ VP-6-7.4.1.1-16 pályázatról tájékoztató
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés a 800/2017. sz. ügyirat alapján)
Brunner Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat
támogatást nyert a fenti pályázaton a volt iskolaépület felújítására. Az elnyert támogatás
összege 23.025.557.-Ft. Ez kevesebb, mint amit az önkormányzat megpályázott 2.771.769.Ft-tal. Két megoldás kínálkozik. Az egyik, hogy csökkentett tartalommal valósítják meg a
beruházást, ebben az esetben az eredeti önrész elegendő. A másik megoldás, amit szeretne, ha
megvalósulna, hogy a teljes pályázatban szereplő tartalommal valósulna meg a projekt.
Ebben az esetben elkészülne az udvaron a kemence és a grillező, valamint több sporteszközt
tudnának beszerezni pl. fekvenyomót.
A költségvetés – a tartalékkal - rendelkezik még a különbözet biztosításához szükséges
forrással, de ebben az esetben a falu tartaléka elfogyna amit nem javasol. Nem javasolja a
tartalék felhasználását azért sem, mert a temetőben lévő ravatalozó bővítését – pl. WC-vel –
előírta a kormányhivatal és ezt az önkormányzatnak meg kell valósitani. A víz bevezetését is,
amit jelenleg halasztanak az esetleges Leader pályázat benyújtása miatt.
Az elmondottak alapján megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy a teljes projekt
megvalósulása érdekében mondjanak le a képviselői tiszteletdíjukról, mert ez a ciklus
hátralévő szakaszában biztosítaná a különbözet fedezetét.

Mehringer Györgyné képviselő nem javasolja, hogy a képviselők mondjanak le a
tiszteletdíjukról. Javasolja a teljes megvalósítást. „Majd a jövő évi költségvetés fedezetet
biztosit a különbözetre.”
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a jövő évi költségvetés számait még nem ismerik,
kevesebb is lehet, azzal kalkulálni nem lehet jelen esetben. Ismételten kéri a testületet
gondolják át a javaslatát.
Török László képviselő sem ért egyet a képviselő tiszteletdíj megszüntetésével.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta
következő határozatát:
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53/2017./VII.31./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván lemondani a képviselői tiszteletdíjról, s
nem kívánja módosítani az erről szóló önkormányzati rendeletet.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19
órakor bezárta.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

