Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik: Bujtás László képviselő
Meghívott: Horváth Sándorné óvodavezető
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, megjelenteket, illetve a televízió nézőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6-an jelen vannak, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Angyalics Attila és Wandraschek
Ferenc Antal képviselőket. A meghívóban szereplő napirendeket javasolja elfogadásra.
Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e módosító javaslat a napirendhez, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéhez. Módosító javaslat híján kéri, hogy aki a javasolt
napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013. (VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június
27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg.
1.) A Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgatójának tájékoztatója a 2012/2013-as tanévben végzett
munkáról
2.)A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjének
beszámolója a 2012/2013. nevelési évben végzett munkáról.
3.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
4.)Egyéb döntést igénylő ügyek.
5.)Zárt ülés
A Közjó Szolgálatáért emlékplakett odaítéléséről döntés.
Jegyzőkönyv hitelesítők dr. Angyalics Attila és Wandraschek Ferenc
Antal képviselők
1.) A Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójának
tájékoztatója a 2012/2013-as tanévben végzett munkáról
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy június lévén az iskolában és az óvodában befejeződött egy
tanév. Hagyomány már, hogy általában a júniusi ülésen kerül sor a két intézmény vezetőjének
tájékoztatójára a most lezárt tanévről. A képviselők részletes anyagot kaptak, melyet a Humán
Bizottság is megtárgyalt. Azt gondolja, hogy ez a két intézmény olyan fontos szerepet tölt be
a falu életében, hogy helyes, ha a televíziónézők is kapnak néhány információt róla. Átadja a
szót Sárvári István iskola igazgatónak.
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Sárvári István köszönti képviselő-társait és a kábeltelevízió nézőit. Elmondja, hogy
képviselő-társaival napi kapcsolatban van, így folyamatosan tájékoztatja őket az iskola
dolgairól. A nézők, és az iskolával kapcsolatban érintettek pedig a tanévzáró ünnepélyen
részletes tájékoztatást kaphattak az iskola elmúlt tanévéről. Úgy gondolja, hogy minden
tekintetben egy sikeres, de nagyon dolgos munkás évet hagytak maguk mögött Ugyan úgy,
ahogy ezt az évet befejezték, szeptembertől is a lébényi iskola két tagiskolával, a bezi és a
mecséri tagiskolával és a zeneiskolai intézményegységgel fog nekivágni az új tanévnek.
Köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek, az önkormányzatoknak a támogatásához, amit
ebben a tanévben is adtak, függetlenül attól, hogy most már az iskola állami fenntartásba
került. Lébény esetében is igaz az állami fenntartás, de a működtetés az önkormányzatnál
maradt. Évek óta változatlan gyermeklétszámmal dolgoznak, ezért nagy örömére szolgál,
hogy hosszú idő után talán bízhatnak abban, hogy szeptemberben megvalósul az, hogy a
lébényi iskola 16 osztállyal tud indulni. A tankerület engedélyével a következő tanévet a
lébényi iskola 16 osztállyal, a bezi tagiskola 2, a mecséri pedig 1 összevont osztállyal kezdi
meg. A falu lakói tájékozódhatnak az iskola eredményeiről rendszeresen a kábeltelevízióban,
illetve a Lébény Újságban. A nyári eseményekről szólt röviden. A nyári szünetben több
gyermek élvezheti azoknak a nyári táboroknak az örömeit és szépségeit, amelyet az
önkormányzat által a Lébényi Községi Könyvtáron keresztül benyújtott TÁMOP pályázatból
tudnak támogatni. 200 gyermek kaphat többnyire ingyenes, vagy nagyon kedvezményes nyári
táborozási lehetőséget. Biztos benne, hogy a kollégái, és azok segítői valóban értékes
tartalommal tudják majd megtölteni ezeket a táborokat. Másik sikeres pályázat volt a
„Határtalanul” pályázat, amelynek keretein belül a hetedikesek Erdélyben tettek 3 napos
kirándulást. Ennek úti, illetve szállásköltségét tudták a pályázatból fedezni és a következő
tanévben is lesz erre lehetőség. Úgy gondolja, hogy az állami átvétel egy kicsit több munkát
adott az iskola dolgozóinak, de ebből sem a gyerekek, sem a kollégák nem éreztek meg
semmi negatívumot. Az iskola vezetése bízik abban, ha ez az új struktúra kiépül, és
véglegesedik, akkor a következőkben az adminisztrációs terhek némiképp csökkeni fognak
majd. A Humán Bizottsági ülésen megbeszélték azokat az önkormányzatot érintő
fejlesztéseket, nyári javításokat, amelyeket az iskola az önkormányzattól kér. Reményei
szerint ezek a nyári szünetben el is fognak készülni. Megköszöni még egyszer nem csak az
önkormányzatnak, képviselő-társainak, hanem az önkormányzat technikai csoportjának is azt
a segítséget, amit a munkájukhoz nyújtanak. Kéri a lakosságtól és a szülőktől azt a további
támogatást, bíztatást, amivel eddig is segítették munkájukat. Kéri képviselő-társait,
amennyiben kérdésük van, tegyék fel. Hozzáteszi még, mint a Humán Bizottság elnöke, hogy
a bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nátz Miklós elmondja, hogy nagyon szép eredménnyel végeztek az iskolások, amihez
gratulál. Viszont a sportnál van egy negatívum, hogy az egyéni és atlétikai sportoknál nem lát
eredményt. Reméli, hogy ez orvosolva lesz, illetve jobban odafigyelnek erre, mert nagy igény
van rá. Reméli, hogy az iskolatitkári pozíció lébényi, vagy lébényi kötődésű személlyel lesz
betöltve.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013. (VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lébényi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójának a
2012/2013-as tanévben végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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2.) A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének beszámolója a 2012/2013.
nevelési évben végzett munkáról.
Előterjesztés ld. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Horváth Sándorné óvodavezetőnek.
Horváth Sándorné köszönti a megjelenteket, valamint a televízió nézőit. Elmondja, hogy
terjedelmes beszámolót terjesztett a képviselő-testület elé, amiből néhány gondolatot idéz.
Elmondja, hogy az elmúlt évben jelentős fejlődésen ment át községükben az óvodai
infrastruktúra, mely hosszú távon megoldja a 2-7 éves gyermekek óvoda-bölcsődei
gondozását, nevelését. Intézményükben tavaly jelent meg új elemként az óvodai-bölcsődei
csoport, ami azt jelenti, hogy több 2 éves kisgyermeket tudnak felvenni. Az önkormányzat
Lébényben 5 óvodai és 1 óvoda-bölcsődei csoportot működtet. Figyelemre méltó, hogy a
szomszédos községekből is iratnak be gyermekeket. Legfőbb vonzerőt az új óvoda adja. Nőtt
az előjegyzett gyermekek száma. A lébényi óvoda csoportlétszámainak ismertetése után a
tárgyi feltételekről szólt röviden. 2010-ben vették birtokba az új óvodát, amely a környék
egyik legszebb és legjobban felszerelt óvodája. Nagyon jó az eszközellátottság. Megköszöni a
képviselő-testületnek, hogy biztosítják számukra a megfelelő munkakörülményeket.
Köszönetet mond a családi naphoz nyújtott segítségért, támogatásért.
Kovács Gábor megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. Kérdés,
észrevétel híján szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013. (VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lébényi
Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének a 2012/2013. nevelési
évben végzett munkáról szóló beszámolóját elfogadja.
3.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztés ld. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést a
képviselők írásban megkapták. A legutóbbi ülés óta történt eseményeket az alábbiak szerint
sorolja fel.
· Május 30-án képviselő-testületi ülés volt.
· 31-én a Nyalka Kishegyen volt Várszegi Asztrik főapát úr által a zarándok utat is
tartalmazó díszoszlop felszentelésén. Az idei évben 5. alkalommal érkeznek majd
zarándokok Lébénybe, a Szent Jakab napra.
· Június 4-én Leader elnökségi ülésen vett részt.
· 5-én Gál Lászlóné szociális előadóval személyesen köszöntötték születésnapján a falu
legidősebb lakóját, Schmitzhofer Mátyásnét.
· 7-én kistérségi szociális bizottsági ülésén vett részt. Az új kistérségi szervezetnek ebbe
a témakörbe tartozó határozatait, rendeleteit nézték át, illetve pontosították.
· 8-9-én tetőzött az árvíz Mecséren. Nagyon sokan voltak segíteni. Az önkormányzat is
rengeteg technikai eszközt bocsátott rendelkezésre. Helyesnek tartja, hogy ilyen
helyzetben a szomszéd községnek segítenek. Ismerteti Mecsér Önkormányzat
Polgármesterének köszönő levelét (ld. 4. sz. melléklet)
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· 20-án volt az iskolában a ballagás. Ezt követően az I. Világháborús Emlékmű
felújítására létrehozott bizottság tartott ülést, ahol nem csak a tagok, hanem a
képviselők többsége is részt vett. Ennek során meggyőződtek a felújítási munkák
állapotáról. Reményei szerint az augusztus 20-i ünnepség kapcsán sor kerülhet az
emlékmű felavatására. Wandraschek Ferenc Antal közbenjárásának köszönhetően a
Honvédelmi Minisztériumtól 300 eFt egyszeri támogatást sikerült nyerni e célra.
· 27-én ülésezett a Humán Bizottság, ahol a két intézmény beszámolóját tárgyalták meg.
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
a.)A „Közjó Szolgálatáért” emlékplakett odaítéléséről döntés
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek.
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a mai ülésen kerül napirendre a „Közjó Szolgálatáért”
emlékplakett odaítéléséről való döntés. Az erről szóló helyi rendelet értelmében a képviselőtestület nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt arról, hogy az évente kiadható három
emlékplakettből a tárgyévben hányat ad ki.
Kovács Gábor marad a többségében alkalmazott szokásnál és egy emlékplakett odaítélésére
tesz javaslatot. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2013. évben egy darab a „Közjó Szolgálatáért”
emlékplakett adományozására kerülhet sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Hulladékudvarról tájékoztatás
Kovács Gábor elmondja, hogy elvileg július 1-től ennek a rendszernek működni kellene, de
nem fog. A hulladékudvar elkészült, a szigetek helye részlegesen elkészült. Azért nem fog
azonban elindulni, mert egy lehetetlen helyzet alakult ki a tekintetben, hogy július 1-től csak
olyan szervezet végezhet lakossági hulladékgyűjtést, amely szervezetben legalább 51% az
önkormányzati tulajdonrész. A nagytérségi társulás jó úton halad, de még nem jutott a végére.
A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban 71 település van.
Legfrissebb információi szerint nem írta alá még minden önkormányzat a módosított
szerződést, ami a tulajdonrész szerzéshez szükséges. Lébény Önkormányzata részéről a
döntés meghozatal és az aláírás az első körben megadott határidőben teljesült.
A Kormány úgy döntött, hogy e tekintetben is élni kíván a rezsicsökkentéssel, aminek
következményei vannak. A társulás felépített egy működési struktúrát, amit megadott bevételi
szinthez tervezett, ahhoz épített fel. Most látható, hogy nem fog összejönni ez az összeg, két
okból sem. Az év elején indítványozott áremelést is vissza kellett vonni, és a tavalyit kellett
érvényben hagyni, továbbá ebből még 10 % díjcsökkentést akarnak elérni. A többségi
tulajdonú önkormányzatok működéséből kell ezt fedezni, tehát ha veszteség keletkezik, azt az
önkormányzatoknak kell fedezni. Jelen álláspont szerint, ha ez így beindulna, veszteség
keletkezne. Ezért a vezetés úgy döntött, hogy halasztja az elindulást, azért, hogy ne
keletkezzen veszteség, hiszen azt valahol minden településnek létszámarányosan össze kell
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adnia. Bízhatnak benne, hogy nem ez lesz a vége, illetve a szaktárcánál, illetve a vonatkozó
szerveknél már folyik az a munka, amely szerint az önkormányzati hulladékgazdálkodással
foglalkozó cégeknek az állam támogatást fog adni. Ennek az összege és az, hogy mikortól fog
működni, még nincs meg. Sólyom Tibor úr, a szervezet titkára azt mondta, hogy október 1-re
módosítanák, tehát még ennyi időt csúsztatni kell a nyitással. Addig a mai napon szokásos
módon, ezzel a rendszerrel fog működni a hulladékgyűjtés. Meglehetősen bonyolult ez az
ügy. Amint friss információ van akár a honlapon, akár az újságban tájékoztatást ad erről.
c.) Vidanet tájékoztatója
Előterjesztés ld. 5. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy sajnos ez sem jó hír. Arról volt szó, hogy a módosított
határidő szerint nyár elejére működésbe lépne az új kábeltelevíziós rendszer. A Vidanet
vezetője hozzá fordult, kérte, hogy leveléről tájékoztassa a képviselő-testületet, a levelet ki is
küldte. Egy háttérben zajló ingatlan ügy miatt nem kapták meg szakhatósági engedélyt, és
mivel ez nem volt meg, nem is tudták kiépíteni a rendszert, még egy szakasz hiányzik, így
Lébényben nem lehetett életbe léptetni. Valószínűleg ez is ősszel fog elkezdődni a Vidanet
tájékoztatása szerint. Amint erről információ van, közzé fogják tenni.
d.) Útfelújítás
Kovács Gábor elmondja, hogy a legutóbbi alkalmakkor ismertetett utcákat preferálva kértek
be ajánlatokat. A versenyeztetés után a döntés is megszületett. A Liszt utca, Kun utca,
Kossuth utca egy szakasza, a Vörösmarty utcának egy újabb része, illetve a Liget utcának a
Faiskola és a Fő út közötti szakasza kerül teljes felújításra, illetve ahol komolyabb szakszerű
kátyúzásra van szükség, lokális, kisebb felületeken, azokat pl. a Hunyadi és a Széles út egy
részén is, meg fogják tenni. Ennek várható ideje július vége, esetleg augusztus eleje. Azt
gondolja, hogy az útépítés szempontjából ideális időpontban tud erre sor kerülni.
e.) Pannon-Víz Zrt. levele
Előterjesztés ld. 6. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásául elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt-től kaptak megkeresést.
Jánossomorja önkormányzata kivált a Pannon-Víz Zrt.-ből. Az ő törzsrészvényeiket a
Pannon-Víz Zrt. visszakapja. Ebben az esetben az Rt. szabályai szerint a települési
részvényeket kötelező elővásárlásra felkínálni a bent lévő tagoknak. Amennyiben ezt nem
veszik meg a bent levő tulajdonosok, úgy az a saját részvényállományukba fog visszakerülni.
Nem kívánnak élni az elővásárlás lehetőségével, melyet hivatalosan is meg kell küldeni az Rtnek. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ne éljenek az elővásárlás lehetőségével,
kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2013. (VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Jánossomorja Önkormányzata tulajdonában lévő Pannon-Víz Zrt.
törzsrészvények értékesítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt-t
tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július. 5.
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f.) Magyar utca 3. szám alatti telek rendezési terv szerinti kialakítása
Előterjesztés ld. 7.sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Tóth Tünde jegyzőnek
Dr. Tóth Tünde elmondja, hogy a Magyar utca 3. sz. alatti telek tulajdonosa kereste meg az
önkormányzat képviselő-testületét, aki egy jelenleg beépítetlen telken szeretne építkezni.
Érinti a hatályos rendezési terv ezen ingatlant olyan szempontból, hogy a Magyar utca
szélesíthetőségének érdekében a rendezési terv az ingatlanból egy háromszög jellegű,
hozzávetőleg 80 m2 területet utca céljára jelöl ki. Az illető személy az építéshatóságtól azt a
tájékoztatást kapta, amit egyébként neki is megerősítettek, hogy építési engedélyt csak abban
az esetben adnak ki a telekre, ha a telek korrekció megtörténik, azaz ha a rendezési terv
szerint alakul ez a telek, tehát hogy úgy kerül feltüntetésre a lébényi alaptérképen. A
tulajdonos szeretne építkezni, ezért szeretné minél előbb rendezni a helyzetet. Ehhez kéri a
képviselő-testület támogatását olyan módon, hogy az utca bővítésére kijelölt telekrészt
felajánlaná ellenérték nélkül a községnek azzal az ellentételezéssel, hogy az önkormányzat
vállalja a telekmegosztás adminisztrációs és anyagi vonzatait. A képviselők kaptak erről egy
térképet, és volt rá mód a helyszínen is megtekinteni, hogy miről van szó. Kértek egy
árajánlatot a földmérőtől arra vonatkozóan, hogy milyen költséggel járna ez a megosztás, mi
lenne az a költség, amit az önkormányzatnak kellene viselni, ha elfogadnák a kérvényezőnek
a javaslatát. Ez hozzávetőlegesen 92.000 Ft-os költséget jelent a megosztásnak, illetve az
egyesítésnek az elkészítése. Ha a testület elfogadja és támogatja ezt a kérvényt, úgy a Magyar
utca a rendezési tervnek megfelelően kiszélesedne, tehát a 80 m2-es terület a Magyar utca
területéhez csatolódna az ingatlantulajdonos felajánlására. Erről kellene döntést hozni, a
határozati javaslat szerint, ha ezzel a testület egyetért, a telekmegosztás költségét az
önkormányzat vállalná magára. A földmérő feltüntet még fel illetékeket, az önkormányzat
viszont személyes illetékmentességben részesül, így ezekkel nem kell számolni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen erről már szó volt.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel. Kéri,
hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
78/2013. (VI. 27.)határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar utca (hrsz: 1109) vonalának rendezési tervnek
megfelelő kialakítása érdekében az 1909 helyrajzi számú
ingatlan megosztását követően, az érintett ingatlan
tulajdonosának ingyenes felajánlására az ingatlan utcafronti,
körülbelül 80 négyzetméteres területét a Magyar utca területével
kívánja egyesíteni.
A telekmegosztással és egyesítéssel kapcsolatos költségek
viselését az Önkormányzat vállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
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Közérdekű kérdés, bejelentés
Wandraschek Ferenc Antal megköszöni Csaplár Zoltán polgármester köszönő levelét.
Megkérdezi, hogy a helyi vízelvezetéssel kapcsolatban folyamatosan figyelik-e a saját
belvízelvezető csatornáikat? Továbbra is megteszik-e ezt, vagy van-e rá lehetőség.
Megkérdezi, hogy tudnak-e arról, hogy a földtörvény kapcsán földbizottságokat hoznak létre,
van-e ezzel kapcsolatban tájékoztatási lehetősége. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban
megkérdezi, hogy van-e valamilyen új fejlemény az elmúlt ülésen elhangzottakkal
kapcsolatban.
Kovács Gábor elmondja, hogy belvízrendszerüket folyamatosan figyelik és amennyire lehet,
minden évben karbantartják. Sokáig már nem lehet halogatni, hogy az egész falut
feltérképezzék, és ha kell, újra módosítsák a rendszert. Folyamatosan figyelik, és ahol kell,
beavatkoznak, vagy ha szükséges, a tulajdonost szólítják fel ennek megtételére. Ez akkor
probléma, ha sok a víz, de mostanában van sajnos rá példa. A föld dologról hallott, de nem
tud információt adni, mert nem kapott ez irányban tájékoztatást. A térfigyelő rendszerre
beadták a pályázatot. Mindenképpen meg kell ezt valósítani ebben az évben. A pályázati
lehetőséget mindenképpen ki kell használni, mert ha ezen pénzt nyernek, akkor nem a 100 %ot kellene finanszírozni az önkormányzatnak. Úgy értesült, hogy a nyár végéig ki kell jönnie
az eredménynek. Az elvárható szintű működéséhez elengedhetetlen a Vidanet még nem
működő rendszere, mivel a jeltovábbítás ezen a rendszeren működne, reméli, hogy
szeptemberben ez elindul.
Wandraschek Ferenc Antal az útfelújítással kapcsolatban kéri, hogy amikor az útépítők itt
lesznek Lébényben, akkor egy értesítést próbáljanak kiküldeni a gazdatársaknak, mert úgy
gondolja, hogy egy bizonyos összeggel fogják támogatni a Széles út első szakaszának a
portalanítását, mert az ott élők életét megkeseríti az a por, ami ott van.
Kovács Gábor megköszöni a jelzést, és elmondja, hogy ez megtörtént. Név nélkül említi az
ottani vállalkozót, hogy abban állapodtak meg, hogy amint megvan a kivitelezés menetrendje,
akkor keresse, és az őrá vonatkozó területet le fogja rendezni.
Nátz Miklós elmondja, hogy korábban már volt szó a vasútállomás parkolójának
rendbetételéről. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet.
Kovács Gábor elmondja, hogy az előző ülésen ezt márt szóbahozta. Bejárták a helyszínt
Bedő Csaba polgármesterrel, aki annyit kért, hogy a nyár közepéig legyenek türelemmel, mert
az embereik le vannak kötve. Abban maradtak, hogy nyilván ez elsősorban annak a feladata,
akié ez a terület, de elkészítik a rendbetétel menetrendjét és megvizsgálják azokat a pontokat,
amelyeknél Lébény be tud segíteni akár emberrel, akár géppel, ha kell pénzzel is. A
kamerarendszer megoldása Mosonszentmiklósé. Fontos az útállapot rendezése, takarítás,
rendbetétel lehet közös feladat. Fontosnak tartja némi szabályt előíró parkoló rend
kialakítását. Reményei szerint ez nyár közepén elkezdődhetne.
Egyéb napirend pont és hozzászólás híján az ülést 19:05 órakor bezárta.
K.m.f.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv hitelesítő
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