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Bejcgyertyanos Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
2021 . december 3-án tartott üléséIól

Rendeletek:

6l2021.(XJi.

l7.)

712021.(XII.

17.) az

a helyi közművelődési feladatok ellátístfuól szo|ó
önkormrirryzati rendelet módosíüísáról

712020. CXII. 3l.)

önkotmányzaí 2021. évi költségvetéséről szólő 1/2021. (III. 12.)

rendelet módositasráról

Határozatok:
23l202I. CXrI. 03.) Beszilmoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
24l202L (Xil. 03.) 202I-2025. évi stratégiai ellenőrzósi terv jóváhagyása
25 12021. CXIL 03.) 2022. évi belső ellenőrzési terv
26/2021. (Xil. 03.) 2021. évi adóügyi munkriról szóló besámoló
27 /202l . (XII. 03.) látrvány alatti rendezvényekől
28l202l. CXII. 03.) Villamosenergia ellátás
29/202l. (XII. 03.) Atroplusz Kft. 2022. évi térítésidíjai
30l202I. (Xil. 03.) Nyőgér, Béke u. 48/B. szétrn alatti 1akás ügye
3 1 12021. CXil. 03.) Biotrans Kft .-vel szerzódéskötés sütőolaj begyűitésére
32/2021. (xI. 03.) Felsóbejci temetó kedtésének felújítása

JEGYZÓKÖNYV
Készült: Bejcgyertyanos
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a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testiilet 3 fövel határozatképes, majd az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi
pontokat, ameliyel kapcsolatban más javaslat nem érkezeft. A Képviselő-testiilet az ülés
napirendjét egyhangúlag, 3 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartózkodás nélkíilfogadta el.
Lendvai Veronika polgármester köszöntötte

Napirendi nontok:
1.)

Beszímoló

a

falugondnoki szolgálat 2021 . évi tevékenységéről

Ea. : Lendvai Veronika polgármester

2,)2022. évi belsó ellenórzés
Ea. : Lendvai Yeronika polgármester
3.) Beszrá,rnoló a 202l. évihelyi adóáat{ásíól
Ea. : Lendvai Yeronika polgármester

4.) Közművelődési feladatellátás
Ea. : Le ndvai Ve ron ika pol gór me sl er
5.) Egyéb időszeni feladatok
Ea. : Lendvai Veronika polgórmester

1.

napirendi nont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat2021. évi tevékenységéről

Lendvai Veronika po|gármester köszöntötte és felkéne Hajas Sarolta falugondnokot
beszámolója megtartásar4 illetve kérte, hogy a megvál asÁísa óta eltelt néhíínyhónap

tapasztal atait ossza meg

ajelenlévőkkel.

Hajas Sarolta falugondnokl Elóször is köszöni szépen, hogy ilyen szívélyesen fogadták.
Nagyon jól étzi magát, ez a munka neki való. Az érintettek is bizalmukba fogadták, örömmel
várjak és ez jól esik. Az idősek igénylik a beszélgetéseket,vannak olyan napok, amikor több
idót tud ene fordítani. Behordja számukra a íuzifát, igényeiknek megfelelően bevásárol. A
kisgyerekeket már megismerte, kellemes útjaik varmak az óvodai szillítáts alkalmával.
Köszöni, hogy segítik a muntáját és köszöni a falubusaa kapott négy új teli gumit és aá is,
hogy az autó megiavításra keűlt, így már nincsenek figyelmeáető üzenetek a műszerfalon.
I,.endvai Veronika polgármester kiegészítéskéntelmondta, hogy szeptemberig Mészáros
Akos volt a falugondnok. Az új falugondnokról az eddigi visszajelzések nagyon pozitívok.
Örul, trogy Sarolta közénk tartozik. Ha|áskört soha nem lép át, a közmunkást isjól kezelte.

A Képviselő-testiilet

a falugondnoki szolgálat munkájaról szóló beszá,rnolót megtárgyalta.

Lendvai Veronika polgármester

a

beszrirnolóról szavazást rendelt el, melynek
igen szavazaíta7, ellenszavazat és

eredményeként a Képviselő-testület egyhangúlag, 3
tartózkodás nélkiil az alábbi haténozatot hozta:

23l202l. OflI. 03.) számú Kénviseló-testületi határozat
Bejcgyertyanos Község Önkorm inyzatának Képviselő-testiilete a falugondnok 2021.
évi tevékenységéről szóló beszímolót elfogadja.

Felelős:

Határidő:
I825

2.

LendvaiVeronikapolgármester
amnna|

órakor Hajas Sarolta falugondnok elhaglta az üléstermet.

napirendi pont: 2022. évi belső ellenórzés

Lendvai Veronika polgármester:

Az

ellenőrzési feladatokat már évek óta a Kistérségi
Tarsulás által megbízotí belsó ellenőr látla el. Az írásos anyagot a képviselők az ülés előtt
megkaptiák. A témához kötődő tudnivalók ismgrtetésére felkérte dí. Lendvai Róbert jegyzőt.
Dr. Lendvai Róbert jeryzó elmondt4 hogy a Magyar Áhmkincstár ellenőrzésére tekintettel
elkészült az önkormrfuryzat stratégiai ellenőrzési tewe, melyet a belső ellenór késátett el.
Lényege, hogy a belső és külső kockáuati tényezók felmérésre kerültek, így az egyes
tevékenységek, folyamatok fokozatba sorolhatóak lettek. Ez segíti az éves belső ellenőrzési
terv elkészítését.A 2022. évi belsó ellenőrzés kapcsán elmondta, hogy jóvőre a terv szerint a
készpénzkezelésrendje kerülne ellenőrzésre. Fontos, hogy a szabályok betartásával, minél
kevesebb készpénnrlozgássa.l működjön az őnkorményzat.

A Képviselő-testület a stratégiai ellenórzesi tervben foglaltakat megrárgyatta, majd a terv
jóváhagyásáról egyhangúlag, 3 igen szavazaltal, tartózkodá§ és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2412021.

íXII. 03,) számú Kénviselő-testüleúi határozat

Bejcgyertyrirros Község Önkorm ányzatinak Képv iseló-testülete a 202l -2025.
stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal jóvrihagyja.

Felelős:

Határidó:

évi a

LendvaiVeronikapolgármester
folyamatos
3

A

Képviseló-testulet a 2022, évi belső ellenórzési tervben foglaltakat megtárgyalta, majd a
terv elfogadásáról egyhangúlag, 3 igen szavazatla| tartózkodrás és ellenszavazat nélkül az
alábbi hatarozatot hozta:
2512021.

íXil. 03.) számú Képviselő-testiileti

határozat

Bejcgyerryárros Község Önkorm imyzatinak Képviseló-testiil ete
ellenőrzési tervet az előterjesáés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:

Határidő:

a

2022.

évi belsó

Dr. Lendvai Róbert jegyzö
terv szerint

3. napirendi pont: Beszámoló a2021. évi helyi adóaatásról

Lendvai Veronika polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot a testtileti tagok
korábban már megkapták, aá áttanulmrárryoáatták. Felkérte dr. Lendvai Róbert jegyzőt az
előterjesztés részletes ismertetésére.
Dr, Lendvai Róbert jeryző: Nagy változás, hogy a gépjrirműadóval kapcsolatos adóáatási
feladatokat 202l. jmuar l . napjától a Nemzeti Adó- és VáLrnhivatal veíle át. Az
önkormányzatnál már,,csak" a 2020. december 3l-ig keletkezett adókötelezettség behajtása
maradt, amelynek teljes összege továbbutalásra került a Magyar Allamkincstár részére.Az
ipar"uzési adó mértékejelenleg az adőalap 2Yo-a. 2021. évben az iparúzésiadó bevétel
4.804.929,- Ft volt. Hátraléka 9 vállalkozásnak van, összesen 203 -694,- Ft értékben.
Kommunális aáóből,760.524,- Ft bevétel keletkezett, Ezen adónem esetében 6 fő 67 .648,- Fttal tartozik az önkorményzatnak. Késedelmes f,rzetésből eredő pótlékbói 35.584,- Ft a bevétel.
A 2021-es háhalékos lista szerint 64 fő összesen 30.158,- Ft-tal taítoák. Új adót bevezetni,
illetve a meglévőket emelni most nem lehet. Jelenleg a község adókönyvelését a Káldi
Kirendeltség adóügyi elóadója, Kovácsné Klokk Bianka végzi.
Kérte a beszrimoló elfogadrisát.

Lendvai Veronika polgármester szayazásra tette fel a beszirnolót, melyról a Képviselótestiilet tagiai 3 igen szavazaííal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi haíározatot
hoáák:
2ó12021. (XII. 03.) számú Képviselő-tesíüteti határozaí

BejcgyertyáLnos Község Önkorményzatának Képviselő-testül ete a 2021.
adó^atásról szóló beszárnolót az elóterjesáés szorinti tartalommal elfogadja.

Felelős:

Határidő:
4.

évi helyi

Dr. Lendvai Róbertjegyző
azorrtal

naoirendi pont: közművelődési feladatellátris

Lendvai Veronika polgármester felkérte dr. Lendvai Róbert jegyzőt az elóteljesztés

részletes ismertetésére.

Dr. Lendvai Róbert jeg1ző elmondta. hogv a Vas Megyei Kormányhivatal megvizsgáita a
teleptilések közművelódósi rendeleteit. Az ellenőrzést kör,etően javaslatot tettek a rendelet 3
pontban tör1énő kiegészítésére.Meg ke11 határozni a közművelődési fórLrm tartásának
gyakoriságát, a közműr,elődési megállapodást köthet helyett megállapodást kOt kifejezést kell
alkalrnaini, megjelölr,e a közmúvelődési megállapodást kötő szervezeteket, valamint
pontosítani kell l1),itvatartási időt. Ezeket a javításokat tarta}mazza a rendelettervezet.

A Képviselő+estülel a.iavasolt módositásokkal

egyetéített.

Lendvai Veronika polgármester kérte a szayazatokal a közmÜvelődési rendelet
módositasára r.otratkozóan. A szavazás erednrényeként a képviselő-testület egyhangúlag. 3
igen szavazattal. ellenszavazat és tafiózkodás nélkiil az alábbi rendeletet alkotta:

Bejcgver§ánrrs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6l2O2I. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
helyi közművelődósi feladatok ellátásáról szóló
7 l202n, (Xil. 31.) önkormányzati
rendelet rnódosításáról
a

A rendelet szövege ajegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bejcgvertyános. 2021. december 3.
Lentlr ai Veronika s. k,.

Dr. Lendvai Róbert s, k.,

polgármester

5.

.|egyző

napirendi pout Egyéb időszerú í'eladatok

Lendvai Veronika polgármester: Az ősz1. téli programok elmaradtak, rnériegelték a virus
miatti kockázatot. Kikérte a lrázion,os véleményót. ő sem javasolta a csoportos összejövetelek
megtartását sem beltéren, sera kültéren. Maga részéről a lriteles egészségügyi szaliember
javaslatát fogadj a el, emiatt sem beltéri, sem kiiltéri adventi és év végi rendezv,ények tafiását
nem javasoIta, A Mikulás ünnepséget is hááozmenően javasolta.

Dr. Lendvai Róbert jegyző egyetért az elhangzott r,élenrénnyel, nregítéléseszerint ebben a
ján ányos időszakban nem szabadna semmilyen közösségi rendezvényt tartani.
Kőzmeghallgatás tartása kőtelező, de beltéd rendezvényként ofi sem lehet garantálni a
rósávevők bixonságát. A részvótelt nem lelret védettségiigazolványhoz kötni.
A kópviselők megvitatták

a kéfdéstés a rendezvén;-tilalom

mellett foglaltak állást.

Lendvai Veronika polgármester kérte a szavazatokat rendezvérryek tartásara vonatkoztlan.
mel),nek eredménycként a Képviselő-testiilet tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és

tarlózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

271202l. (XII. 03.) számú Képviselő-testületi határozat

Bejcgyertyános Község Önkormán;,zatálak Képviselő{estülete

tekintette] csoportos önkormánl,zati,

Felelős:
Határidő:

a

közművelődési rendezvényeket nem

r,íruslielyzetre
tar1.

LendvaiVeronikapolgárrrrester
2021 . december 31-ig íblyamatos
5

Lendvai Veronika polgármester: A lv{agyar Faiu Progranrban kistelepülési rendezvények
támogatása pályázat keretében sátorra, pályáztak. Nem egyszerű a beszerzés. elfogytak a
sátrak, Romániából próbálnak vásárolni.

Dr. Lendvai Róbert jegyző: Egyszenien nincs sátor. mindenki aá akar venni, Emagon
órdeklődtek egy külft]ldi cégtő1. kérdés,hogv a sziá,rnl;ízást hogyan tudj ák lebonyolitani,
külftildi szánrla elfogadható lesz-e az eiszámolásnál.

Lgndvai Veronika polgármester: Ea korábban rrem lehetett rendezni. nrost érkezett meg a
pénz, mindenki most költi el.

Szabóné Pados Rita kópviselő: lVleddig lelret elkölteni?

A másik" NMI-s pályázatlal
összeíiiggően elmondta, hogy 5 fcí részére biztosítanak szaktöri keretek között kosárforrási
lelretőségel. Elüez küldtek anyagot is. Egyelóre az NMI sem szcrvez csoportos
összejöveteleket. megládak, hogy tavaszig mi lesz.
Lendvai Yeronika polgármester: 2022, április 30-ig.

l,endvai Veronika polgármester: Horváth Péternémég mirrdig táppénzen van, kezelósre jar.
Tamics .Tánosnéra háru] a többletfeladat megbízási szerződéssel. Takács Ferenc közmunkája
november végénlejárt. A lemetőberr az országfásitási progran keretében elültetett fák közül
néhán;,at át kellett rakni, a munkát a közcélú munkások el is végezték.Megköszönte a
szociá}is túzifát szétosztók munkáját. Külön köszörrte alpolgarmester úr közremúködését. A
közutasok az idén munkákat már nem vógeznek. Az önkormányzat vásárolt hideg aszfaltot.
amivel a kikáty-úsodott utakat lehet "javítani.

Horváth Árpád alpolgármester: A megmaradt mart aszf'altot a Far*astanya felé be íbgia
doIgozni.

Dr. Lendvai Róberí jegyzó: Maradt

a buszváró niögött

kellene rai<ni.

2 betong_vűru is. valahova azt is

L]l

Dr. Lendvai Róbert jegyzó: Biczó

F erenc nyőgéri í'akitermeló jeleáe. hogy a7
önkomlányzati utakat kitisztítaná és a kivágott fáér1 14 ezer ibrintot tudna adni. Ha ki is van
r.ágva a fa. attól még nincs út,

Honáth Árpád alpolgármester: Bárrnit is
méretni.

Lentlvai Yeronika polgármester: Közösen

mondar-ránk,

aá

előtte mindenképpen

ki kell

meg lehete nézni. végig kellene menrri

a

területen.

A képviselők a javaslattal egyetóftettek.

Dr, Lendvai Róbert jegyző

tájékoaatta a jelenlévőket, hogy sziikséges a 2021. évi
költségvetési rendelet nródosítása. A rendelet tervezete kiküldésre került. A módosítás a
bevételi és kiadási oldalon történő változások (szociális ágazati pőtlék, szociális célú
tüzeiőanyag tánrogatás és r,ásárlás. stb.) miatt történt. Ismertetle a tételes előterjesztést. Kérte
a Képviselő-testületet, hog.v fogadja el a módositást.

6

Lendvai Veronika po|gármester miután kérdés,hozzászőIás nem merült fel, kérte a rendelet
elfogadását.

A

szavazás eredményeként Bejcgyertyános Község Önkorm ányzaténak Képviselő-testülete 3
egyetértó szavazaílal, taítózkodás és ellenszavazat nélkül meghoáa az alábbi rendeletet:

Bejcryertyános Község Önkorm ányzata Képvisetó-testületének
7l202l. (XII. 17.) önkormányzati
az önkormányzat202l,

A rendelet szövege

aj

rendelete

évi kö|tségvetéséről szóló 112021. (ll|.12.) rendelet
módosításáról

egyzókönyv mellékletét képezi.

Bejcgyertyános, 202l . december 3.

Lendvai Veronika s.k,,

Dr. Lendvai Róbert s.k.,

jegyző

polgriLrmester

Dr. Lendvai Róbert je5rző

elmondta, hogy

a

szabadpiacon vásárolt villamosenergia

MVM Partner Zrr. 2022-től nagyon megemelt villamosenergiaértókesítésiszerződést ajánlotl az önkormiinyzatnak. Az árara ára jelentósen - szinte
háromszorosára dnígult. Egyetlen megoldásként kínálkozik, védendő fogyasaókhoz
szerződés év végéniejéx. Az

hasonlóan rezsicsökkentett iáron beszerezni a villamosenergiát. Etlúrrez nyilatkozrri kell, hogy
az őttkotmányzat jogosult legyen a 31,- Ft/kwh rina. Amennyiben ezt nem teszik meg,
kikapcsolják az ilíamot, nem lesz közvilágítís.

javaslatot, melynek eredményeként a
Képviseló-testüet 3 igen szavazat7a7, tartózkodás és ellenszavazat nélkiil az alábbi határozatoí

Lendvai Veronika polgármester szavazésta tette fel

a

hozta:
2812021.

íXII. 03.) számú Képviselő-testületi határozat

Bejcgyertyános Község Önkorményzaténak Képviselótestülete kezdeményezi
egyetemes villamosenergia-szolgáltatrisra való jogosultságot az MVM-től.

A

Képviselő+estület felhatalmazza

szerződés kőtésére,

Fele|ős:

Határidő:

a

polgérme§tert

a

kérelem benyújtásrá,ra és

LendvaiVeronikapolgriLrmester
azornal

Dr. Lendvai Róbert jegrző elmondta" hogy a községekben közétkeáetést nyújtó Atroplusz
Kfr,.2022. évi közé*erteÉsi díja is lényegesen emelkedik, Egy szociális ebéd 1075,- Ft-ba
fog keűlni. Az önkormárryzat fizeti az 520,- Ft feletti résá, és most nem is emelhet,
ugyanúgy, mint az adóknál. Válasáás sajnos nincs a szolgáltatók tekintetében, mer1 a
gyermekétkezíetés szigoru szabáyait nem minden cég vállalja be.

Lendvai Veronika polgármester szavazásra tette fel a 2022. évi közétkeztetési díjra
7

vonatkozó javaslatot, melynek eredtnényeként a Képvíselő-testület
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatol hozta:
2912021.

3 igen

szavazattal,

(Xil. 03.) számú Képviselőtestületi határozat

Bejcgyerry-ános Község Önkornlányzatának Képviseló-testülete az Atroplusz Kft. által
2022. jat,:;uár 1 -tól alkalnrazandti közétkeztetési dijakat elibgadja,

Felelős:

Határidő:

LerrdvaiVeronikapolgíáímester
2022. január 1-től 1blyamatcls

A Nyőgér, Bóke utca 48/B, szám alatti, közös tulajdonú
önkornráni,,zati bérlakás szerződóse év végénlej ár. A ielenlegi lakó új élettarsával szeretnó
megújítani a bér]etet. A bórleti díjat nent lehet emelni, az r,áltozatlanul i00.000.- Ft/hó.
Lendvai Róbert jegl,ző:

Lendvai Veronika polgármestcr az 1 éves hosszabbításíól kérte a szavazatokat. n-relynek
eredményeként a Képviselő-testület 3 igen szavaz,alíal, ellenszavazat és tartózkodás rrólkiil az
alábbi határozatot hozta;
30/2021. íXII. 03.) számú Kóoviselő-testületi határozat
Be_jcgyertvános Kőzség Önkormán1 zatának Képr iselő-testülete eg.vetért azz,a1, hr:g;, a
Nyőgér, Béke utca 48/B. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződése 2022.
december 3 1-ig meghosszabbításra kerüljön Kiss Erzsébet és PauIics Csaba bérlókkot.

A

Képviselő+estület felhatalm azza

aláírására,

Felelős:

Határidő:

a

polgátmester1

a bérleti szerződés módosítás

LendvaiVeronikapolgármester
azonrral

A Bejcgyertyános, Szabadság u. 22. szánr alatti
önkomrrinyzati lakás ügyét lrozta szóba. Bórleti díjat itt sem lehet emelni. i'elújításra váró
állapotbarr van az épület, de pénz hiányábatr rrem fudnak vele mi1 kezdeni.
Lendvai Veronika polgármester:

Dr. Lendvai Róbert jegyző elmondta. hogy nregkeresés érkezett a Biotrans Kft.-től lakossági
használt sütőolaj begyújtési pont létesitésére.Az önlormányzar által kijelölt helyre a cég
elhelyezné a gyújtőtartáiyt, amelybe a lakosság a használt sütőolajat és zsiradékot
elhelyez,lreti. A Kft. rendszeresen. térítésmentesenkiüriti az edényeket és 25,- Ft/kg
visszatérítéstad az öniormáryzat által kiválasztott helyi civil szervezet számára.

Lendvai Yeronika polgármester szerint egyik évben lehetne aZ egyesületet. a másikban
pedig a 1űzoltókat tánogatni.

A

képviselők támogatták a szerződés megkötését, elsőkelrt
Tűzoltó Egyesí,iletet nerieáék meg kedve:lrnényezeltnek.

a Beicgl.ertyánosi

Önkéntes

Lendvai veronika polgármester kérte a szavazatokat a sülőolaj begyűjtésre vonatkozó
szerződés vonatkozásában. melynek eredmér-ryeként a Képviselő{estület 3 igen szavazattal,

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot ltozta

31/2021.

(X

. 03.)

számú Kélrviseló-testületi határozat

Bejcgyeríyanos Község Önkorm ínyzatának Képviseló-testiilete szolgáltatói szerződést
köt a Biotrans Kft,-vel a lakossági hasznát stitőolaj begyújtésérevonatkozóan.

Képviseló-testtilet a 25,- Ft/kg visszatéíítésjogosultjaként páros években
Bejcgyertyános Kozség Önkéntes Túzoltóságát. páratlan években az Együtt
Bejcgyertyánosért Egyesületet, mint helyi civil szervezetet javasolja támogatni.

A

A Képviselő-testület felhatalmazza

Felelős:

Határidő:

a polgiirmestert a szerződés aláirására.

LendvaiVeronikapolgármester
azonnal

Dr. Lendvai Róbert jegrző tájékozíatíaa jelenlévóket, hogy a nyőgéri óvoda dajkája
felmondott. Az óvónó pedig 40 éves munkaviszonyara tekintettel kérte nyugdíjazását.

Kiírásra került mindkét álláspály iaat.

A hivatalban dolgozó lharos-Vajda Adrienlr helyett Sinkriné Kosáolánczi Beáta fog munkába
állni, aki utíin állami támogatást kap a Hivatal.

A településképirendeletet is felül kell vizsgálni, illetve rendezési terv készítéseis sziikséges
lenne. 6-8

millió forintos tétel, kedvező pályazat is csak részben fedemé a költségeket.

A

nyőgéri orvosi rendelő elkészült, vannak többletköltségek, amely miatt a nyógéri
polgármester meg fogja keresni a két tarsközséget. A költózés a következő év elején várható.

A

felsóbejci temetó kedtése is javítasta szorul,
Egyeztettek a szemenyei Gombor Gábor vállaikozőval, Az oszlopok jók, a drótfonatot kell
cserélni. 700 e Ft körüli végösszegre lehet szá,rnítani. A zöldterület é§ a temető

Lendvai Veronika polgármester:

karbantartásáná] maradt meg pénz, abból meg lehetne valósítani, ahogy art a költségvetésben

is tervezték,

Lendvai Veronika polgánnester kérte a szavazatokat a felsőbeji temető kedtésének
felújítása vonatkozásában, melynek eredményeként a Képviselő-testiilet 3 igen szavazatlal,
tartózkodris és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hoaa,.
3212021.
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03.) számú Képviselő-testületi határozat

Bejcgyertyanos Község Önkorm ányzatának Képviselő+estütete egyetén a felsőbejci
temető kedtésénekfelújítasával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgrirmestert a
munkák megrendelésére.

Felelős:

Határidő:

LendvaiVeronikapolgármester
azonnal

Dr. Lendvai Róbert j egyző : Ez ideig ingyenesen kapta az önkormány zat a Y as Népe új ságot
a közteítileten lévó hirdetótábláért cserébe, Eá a jövőben nem tudják biáosítani, de
kedvezményesen, 20 e Frért elófizethetnek a napilapra.

A képviselók

nem kívántak élni a lehetóséggel.

9

Lendvai Veronika polgármester, mivel egyéb észrevétel,kérdésnem volt, kérte, hogy rövid
szünet után a munkát záít üléssel folytassák. A nyílt ülést 2035-kor beziLrta,
K. m, f.
i_ ,:
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