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Meghívottak:
o Sinorulé Greffer Mária Anita pénzügyi előadó
r Takács Ferencné
igazgatási előadó. jegyzőkön,vvvezető
jegyző
r Dr. Lendvai Róber1

Lendvai Veronika polgármester köszöntötte

a megjelenteket. Megállapitotta, hogy a Képviselótestület 5 fővel. te|es létszámmal határozatképes, majd az üléSt megnyitotta. Ismeftette a napirendi
pöntoka1. amelli,el kapcsolatban más javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét
eg.vhangirlag. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás rrélkül fogadta el.

Napirendi pontok:
1.) .Iárdafelúj ítási pál,vázat megvalósítása

Ea. : Lendvcti l,'eronika polgármester

2.) Egyób időszerír feladatok
Ea. : Le ndvai l'eronika po l gár me st er

l. narrirendi pont:

Járdafel

új ítási

pály

ázü megvalósítása

A

polgarrnester 1'elkérósére dr. Lendvai Róberí jegvző eltnondta. hogy a Belügyminisztérium
önkormáni,zati feladatellátást szolgáló fejlesaések támogatása címen belterületi utak, járdák
pályázaton 19,97a.999,- Ft-ot nyert az önkornrányzat. 15oÁ az, örrész, A Petőfi utca bal oldala, a
Szabadság utca eleje és a József Attila utca egy-egl- szakasza érintett. A kivitelezőt ajánlattételi
ltlhír,ásos eljarásban kel]ett kiválasáani. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy három érvérryes
ajánlat érkezett, A legkedvezóbbet a Varga cis Varga Fpítőipari Kft. adta, bruttó 23.495.292"- Ft-os
összeggel. l3 hónapos j ótállási idővel. Javasolja az ajánlat ellbgadását.

Lendvai Veronika polgármester szavazást rendelt el a járdafelújítás kivitelezésére vonatkozóan.
melynek eredn-rén1,,ekénla képviselők 5 eg_vetéítő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi hatarozatot lrozták:
l7l202l. (X,

07.) számú Képviselő-testületi határozat

Bejcgyertyános Község Önkomlányzatánek Képviselő-testülete a BM önkormányzati
1'eladatellátást szolgáló fejiesaések támogatására vonatkozó pályázaí megvalósitásával, a

Szabadság utcai (183 hrsz.), Petőfi uícai (233/4 hrsz.) és József Attila utsai (124/2,776ll lT sz.)
járda felújításával a Varga és Varga Kft.-t bízza megbrútó 23,495.292,- Ft értékben.

Felelős:

Határidő:

LendvaiVeronikapolgrirmester
azonnal

Lendvai Veronika polgármester: A járdák egy jelentős része ezze| megújulhat, de van még
karbantartandó más járda és út is. Az utak karbantartására fordítható keretből javasolta megbíani a
Varga és Varga Kíi,t. A kisebb kátyúzási feladatokhoz pedig vásárolhatnának zsákos aszfaltot.
A képviselők egyetértettek

a felveteü javaslattal.

Lendvai Veronika polgármester

a

megbízásról szavazásí rendelt

el.

A

Képviselő-testüet

egyhangúlag, 5 egyetértő szavaza|la| tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi hatátozatotllozta:
18/2021.

íX. 07.) számú Képviselő-testületi határozat

Bejcgyertyános Község Önkorm inyzatinak Képviselő-testülete az ónkormrá,rryzati utak
karbantartasi feladatai elvégzésévela Yuga és Varga Kft.-t bízza meg br. l,300.000,- Ft
értékben,

Felelős:

Határidő:

polgármester
azonnal

2. napirendi poní: Egyéb időszerú feladatok

Lendvai Veronika polgármesíer elmondta" ltogy az idei évben is sikeresen pályának szociális
tűzifára, 26 erdei m3-t igényeltek és kaptak. A tűzifa beszerzés nyilvántartott erdőgazdálkodótól
lehetséges. A Szombathelyi Erdészeti Zft. adotl ajanlatot a tbzifa leszállitásrára. Javasolta az ajénlaí
elfogadását. A tűÁfakiosztásával sok embemek van munkája, de akkor is támogat_ás, és értékelendó. A
rendeletben foglalt feltételek, 80.000,- Ft-os egy fóre eső jövedelemhatáLr véleményeszerint

maradhatnak, azon nem kellene változtatni.

A képviselők

a

foglaltak állást.

kiosáási feltételeken nem kívántak változtatni, az etdészetlől történő beszerzés mellett

Lendvai Veronika polgármester a tiszjfabeszerzésre vona&ozóan rendelt el szavazásí. A Képviselőtesttilet egyhangúlag, 5 egyetértó szavazatlal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi hatrározatot

hozía:

19/2021. (X. 07.) számú Képviselő-testületi határozat

BejcgyertyráLnos Község Önkorm ényzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szombathelyi
Erdészeti Zíí.aal26 erdei m3 kemény lombú ttizeló vásárlásra adott 16.000 Ftim3+ÁFA adásvételi és 3.000,- FVm3+ÁFA fuvarozási ajánlatot.

A Képviseló-tesület felhatalmazza

Felelős:
Határidől

a polgtíLrmestert a sztikséges intézkedések megtételére.

polgármester

azonrnl
J

Lendvai Veronika polgármester: Az utánfutónak lejárt a műszakija, ei kell vinni vizsgálatra. A
1-alubusznál pedig problémák .iöttek elő, amit Pápán vettek észre, amikor műszaki elótti átvizsgálásra

vitték,

Dr. Lendvai Róbert jeglző isme(ette a szerylz által felsorolt javítási tételeket. a végösszeg 7a7 ezer
forint. Az idei évben ez mar a harmadik jelentős összegű kiadás az autónál.
A képviselők úgy lbglaltak állást. hogy

a polgármester intézkedjen az autó

javításáról.

Lendvai Veronika polgármester: Az országfásítási program keretéber. 26 db fa megérkezett a lrozzá
tartozó támasztékokkal együtt. Ajánlás szerint 1.1 napon belül el ke]l ü]tetni. Valószínú gép is kell. anri
kimarko]ja a helytikel.

Horváth Árpád alpolgármester: Megnézte a fákat, véleményeszerint nem kell markoló,

50-es

fúróval bőven megoldható az ültetés.

Lendvai Veronika polgármester: A fak a korábban egyeáetettek szerint a temetőben ós a játszótér
környékén kerülnek elhelyezésre. Az iiltetést rövidesen meg kell ejteni, 16-án .jönnek a szlovének.
akkor nem jó.

A képviselők rö\.id egyeztetést követően

a faiiltetés idópontját október l 7, napjában

Lendvai Veronika polgármester: A felsóbejci falurészen 1.5

jelölték meg"

m3 f'aanyag van a vezeték alatti szakasz

tisaitásából.

Horváth Árpád alpolgármester jelezte. hogy nregvásárolná
llövid egyeáetés után

a

a 1át.

képviselők 10.000.- Ft/erdei mr árat állapítottak meg.

Lendvai Veronika polgármester az elhangzottak i'igyelembevételévelismertette a határozati
javaslatot, majd kérte a szavazatokat az érlékesítésvonatkozásában. A szavazás erednrén_veként a
képviselők 4 egyetértő szavazalta|,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:
20L2021, (X. 07.) számú Képviselő_testületi határozat

Bejcgyertyános Község Önkormárryzatának Képr-iselö+estiilete a í'elsóbejci falurészen kiterrnelt
faanyagot ór,tékesíti Horváth Áfpád, Bejcgyeltyános, Béke u. 7. sz,ám alatti lakosnak 15.000,- Ft
vételár összegben.
Felelős:

Határidő:

polgármester
azonn:rl

Lendvai Veronika polgármester: Vannak további kivágandó fák is. a száraz ágakat néhány helyen el
kell távolítani,

A munkálat elvégzésérea képviselők október 24. napját.ieiölték meg.

Dr, Lendvai Róbert jegyző: Biczó Ferenc megkereste az
1enne olyan

önkorm án"vzat oí azzal a szándékkal, ha
önkormánl,zati út. anrit ki kell tisztitani, érdekelné.Kérdés, varr-e ilven szándék?
4

A

képviseiők részérőlnem alakult
vállalkozó jelenlétében.

ki

határozott vélemény. A helyszín bejáását szorgalmazták a

Lendvai Veronika polgárrnester tájékozatást adott arról" hogy jelenleg lrárorrr íő közérdekú
munkavégző szenlély teljesíti büntetését az önkormányzaínál. Ez aá jelenti, hogy szabadnapokon
dolgoznak,

Lendvai Veronika polgármester ismertette. hogy megtörtént ajátszótér ellenőrzése. Sainos az összes
önkonnáryzati játszótéri elemtől meg kell válni, mert balesetveszél"vesek, lludja, hogy a megszüntelés
fájó, de nem tehetnek mást, a biaonság az első.

Dr. Lendvai Róbert jegrző tájékoáatta a jelenlévőket. hogy a nyőgéri óvodának új megbizott

óvodavezetője lesz. Klauzemé iszak Katalin jelenlegi óvodavezető ténylegesen is nyugdíjba vonul.
Kovács Krisáina eddig egy szombathelyi óvodában dolgozott óvónőkérrt. A murrkahelye áthelyezóssel
elengedte. Meggyeskovácsiból jár Nyőgérbe, nem taltott igényt a szolgálati lakásra.

Dr, Lendvai Róbert jegyző: Az orvosi rende]ő rrrunkálatai zajlanak. .jöttek elő problémák, ítjabb
t-eladatok. Ezek piusz költséget generálnak, ami1 a hárorn önkomán"yzatnak kell elosáani egymás
l{oZott_

Lendvai Veronika polgármester beszamolt róla. hogl,elvégezte a Nemzeti N4úvelődési Intézet által
szeívezett közmúr,elődési tanfolyamot, azéfi. hogy 1egyen a települósnek közművelődési szakembere.
Január 1-től kötelező közművelódési szakember. el rendelkezlti. Jelen.Ieg az Egyiitt Bejcgyertyánosétt
Egyesületnek és a Teleháznak van közművelódési megállapodása az önkormányzattal a közművelődési
t-eladatokat ellátásafa. Tön ény szerint heti 12 órás míiködletés szükséges. A módját illetően e1 kell
dönteni a tbrnáját. A közösségi színteret a Teleház viszi, vagy, az önkormányzat alkalmaz egy
közművelódósi szakembert, Az egyesület tagjai végzik az egyesület és a falu közösségiejlesztési
feladatait.
Póntek Enikő képviselő: Nem nrehet-e úgy tovább, mint eddig?
Egységes véleménykéntalakult ki. hogy az Egyesiiiettel ós a Teleházzal is kerüljön újrakötésre a
közműr,elődési megállapodás.

Lendvai Veronika polgármester elsőként az Együtt Bejcgyertyánosért Egyesülettel

kötendő
közmírvelődési megállapodásról rendelt el, melynek eredményeként a Képviseló-testület egyhangúlag,
5 egvetértő szavazattal az alábbl határozatot hozta:
2112021. (X. 07.) számú Kérrviselő-testületi határozat

Bejogyertyános Kózség Önkormanyzatárrak Kepviseló{estülete közművelódési feladatok
ellátására közművelódési megállapodást köt az Egyűtt Bejcgyertyánosért Egyesülettel.

A

Képviselő{eshilet felhatalmazza a polgármestert. lrogy a közművelődósi
Együtt Bejcgyertyánosér1 Egyesüiettel aláírja.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

5

megáilapodást az

Lendvai Veronika polgármester a Bejcgyertyánosi 'relehazzal kötendő közmúveIődési megállapodás
kapcsán bejelentette" hogy Teleház-vezetókónt érintetl, így az ügyben tartózkodik. A megállapodás
megkötésére llon áth Arpád alpolgármester felhatalntazá§át javasölta.

A

szar,azás eredményeként a Képr,iselő-testület

4 igen

szavazalíal^ 1 tartózkodással

az alábbi

határozatot hozta:
2212021. (X. 07.) számú Kórrviselő-testü|eti

határozat

Be.icgyefi_vanos Község ÖrrJ.iomanyzatának Képviselő-testülete közművelődési leladatok
ellátására közmúvelődési megállapodást köt a Bejcgyefi,vánosi Teleházzal.

A

Kópviseló-testület felhatalmazza az alpolgittltlester1, hogy a köznrüvelódési megállapodás a
Bejcgyertyánosi Telehazzal aláírja.

Felelós:

Határidő:

Hori ath Árpád alpolgámrester
azonna]

A Képviselő+estület az ülós \,égéna zártkerten létesíthető rendelletósekről vittízott, A községnek nincs
településrendezési tene, ezért az illeszkedés szabályai érvénl,esek.A virában felmeriilt a zártkeít
belterületbe vonásának ötlete.

A

képviselők egyeztették

kapcsolatos részleteket.

a

szlovétt testvértelepüiés,Gyertyános küidiittségének íbgadásár,al

Lendvai Veronika polgármester. mivel egyéb észrer,éte1, kétdésnem volt, megköszönte
testület rrrunkáj át és az ülést 210a órakor bezárta.

K. m. i.

L-u.í_rr,j

(:Lendvai Veronika:)
Bej c gyertytinos Község

6

a

Képviseló-

