Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpogármester
dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Hiányzik:Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Tolnai Henriette pénzügyi főmunkatárs
Molnár-Kovács Ildikó művelődésszervező
A civil szervezetek részéről meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.
Kovács Gábor: köszönt mindenkit a testületi ülésen, a lakosságot a kábeltelevízión
keresztül. A mai ülés ünnepi ülés is egyben. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
hiszen valamennyi képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Wandraschek Ferenc
Antal és dr. Angyalics Attila képviselőket kéri fel. A napirendbe, az egyéb ügyek közé egy
újabb pontot szeretne felvenni, a Forafellner-ház (Lébény, Dózsa utca 1.) ügyét. Megkérdezi,
hogy a képviselők részéről van-e módosító indítvány a napirendhez.
Kiszeli Lajos: Az egyéb ügyek közé a polgármester költségtérítéséről szóló döntést javasolja
felvenni.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a szóbeli kiegészítéssel együtt a javasolt napirenddel, és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
február 3-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
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1.) 2010. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett
tevékenységek elismerése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3.) Lébény Nagyközség rendezvényterve a 2011-es évre.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4.)
A
Polgármesteri
Hivatal
teljesítménykövetelményeinek megállapítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

2011.

évi

5.) Helyi adórendeletek módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.) A Lébényi ÁMK pedagógiai programjának kiegészítése.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Vételi ajánlat a lébényi 0560 (árok) és a 0541 hrsz-ú
ingatlanokra
b) Döntés a búcsú vásár rendezési jogáról
c) Döntés a KEOP-2009-6.2.0 pályázaton történő indulásról
(kerékpártároló építése)
d) A Forafellner-ház (Lébény, Dózsa György utca 1.) ügye
e) Döntés a polgármester költségtérítéséről
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Wandraschek
Angyalics Attila képviselők.
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Ferenc

Antal

és

dr.

1.) 2010. évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett tevékenységek elismerése
Kovács Gábor elmondja, hogy ennek az elismerésnek a legfőbb értékét az adja, hogy maguk
a civil szervezetek, azok vezetése tesz javaslatokat a kiemelkedő munkát végző tagok
elismerésére. Hozzáteszi, hogy Lébényben mindig is nagyon fontos volt a civil szervezetek
tevékenysége, a testület és a mindenkori polgármester mindent meg is tett annak érdekében,
hogy a legnagyobb támogatást tudják nyújtani. Úgy véli, hogy a szervezetek is mindent
megtesznek azért, hogy a ,,civil világ” jól működjön, és ezzel is öregbítse a település
hírnevét.
Ezt követően átadja az elismeréseket.
Lébény nagyközség érdekében 2010-ben az egyesületükben, szervezetükben kifejtett
önzetlen, társadalmi munkáért jutalomban részesülnek:
Az Egyesület Lébényért részéről Mohr Adrienn.
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes: Németh Szilvia.
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület: Angyal Lajos.
Hagyományőrző Orchidea Klub: Prémus Istvánné.
Horgász Egyesület: Szigethi Géza.
Iskola Szülői Munkaközössége: Czankné Stergerits Ildikó.
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület: Kobaltz Beatrix.
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület: Váradyné Márkus Éva.
Lébény Újság szerkesztősége: Limp Ágnes.
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar: Szabó Mihály.
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: Tóth Vilmosné, Pápai Viktorné, Salakta Istvánné.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Fülöp László.
Sport Egyesület: Vajthó György.
Vöröskereszt Helyi Szervezete: Molnár-Kovács Ildikó.
Az ülés rövid technikai szünet után folytatódik.
Kovács Gábor kéri, hogy az ülés napirendi pontjainak tárgyalásának megkezdése előtt
adjanak lehetőséget még egy civil bejelentésre. Egy újabb civil szervezettel gazdagodik
Lébény, a Lébényi Lovasklubbal.
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Szabó Tibor bejelenti, hogy a lébényi lovas társadalom egy összefogó szervezet alapítása
mellett döntött. 2010. december 31-ével alakult meg a Lébényi Lovasklub Egyesület. Céljuk
különböző versenyek, gyermekprogramok szervezése, gyermekek oktatása.
Kovács Gábor megköszöni a bemutatkozást, és sok sikert kíván az egyesületnek.

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor: ismerteti, hogy a 2011. év költségvetését fogja előterjeszteni és elfogadásra
javasolni. A lakosság tájékoztatására röviden elmondja, hogy az anyagot tárgyalta a teljes
munkaértekezlet, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is, amelynek ülésén szintén
valamennyi képviselő jelen volt. Mindkét alkalommal 2-2 órát tárgyaltak, így alakult ki az az
anyag, amely beterjeszthető. Néhány jellemzőt emel ki belőle: Lébény költségvetése 400-430
millió forint körül mozgott az elmúlt években, ez alól kivétel volt a 2010-es év, amikor is a
költségvetési főösszeg megközelítette az 1 milliárd forintot, a nagyberuházásoknak
köszönhetően. Az idei évben a főösszeg 589.583.000,- Ft lesz, tehát elmondható, hogy
visszatértek a normális mederbe. A költségvetési létszámkeret 80 fő, ez azért mutat
emelkedést az elmúlt évekhez viszonyítva, mert a Bezi tagintézmény alkalmazottai is itt
jelennek meg. A hiány tervezett összege körülbelül 77 millió forint lesz. A fő feladat ebben
az évben tehát a konszolidáció lesz, de természetesen azért figyelik a jó, 100%-os támogatási
intenzitáshoz közelítő pályázatokat is. Így a mai ülésen is beterjesztésre kerül majd egy
kedvező pályázati konstrukció. Az energetikai pályázatokat is figyelemmel fogják kísérni.
Kiemeli a költségvetés 3/d számú mellékletét, hiszen az értekezleteken erről folyt a
leghosszasabb vita. Ez az átadott pénzeszközöket, a civil szervezetek irányába folyósított
támogatásokat mutatja. A táblázaton kisebb változtatást is végrehajtottak, de az átadott
pénzeszközök összege nem változott. Az idei évben egy újdonság is lesz ezen a téren:
megjelenik egy pályázati lehetőség, amelynek keretén belül a civil szerveztek egy egyszerű,
egy oldalas pályázat benyújtásával további pénzeszközökhöz juthatnak. Az új rendszer abból
a megfontolásból született, hogy nem várható el, hogy minden szervezet mindig egyformán
aktív legyen, ebből a pályázati alapból pedig további programokra lehet pályázni a különösen
aktív szervezeteknek. Persze felmerülnek az egyesületeknél állandó költségek is, amit ebben
a rendszerben szintén figyelembe vesznek. A legégetőbb probléma ebben az évben a Lébény
SE működésének megoldása volt, ezért őket a többi szervezettől külön kezelték. Csak
részben térnek át a pályázati rendszerre: 2/3-1/3 arányban. Ez azt jelenti, hogy a korábbi
támogatásuk 2/3-a nevesítve marad az egyes szervezeteknél, míg az 1/3 egy közös pályázati
alapba kerül, és onnan pályázat útján lesz elérhető. Elmondja továbbá, hogy a tavalyi évben
már nem működött a Kézilabda Szakosztály. Az elmúlt években nekik elkülönített összeget is
betették ebbe a közös alapba. Összegzésképpen elmondja, ameddig és amennyire csak lehet,
az önkormányzat szeretné támogatni a civil szerveződéseket. Még egy újdonságot tartalmaz
ez az év: haladni szeretnének a korral, és nem akarnak papírtömegeket gyártani, ezért
biztosítják a képviselőknek az elektronikus kapcsolattartási lehetőséget, amihez minden
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képviselő részére egy-egy laptopot vásárolnak. Ez ugyan az első évben költséget jelent, de
egy ciklus alatt megtérülne. A laptopok természetesen az önkormányzat tulajdonába
kerülnek, azokat a képviselők csak használatba kapják meg.
Felkéri Wandraschek Ferenc Antalt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal: tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket. Pár szóval
szeretné ismertetni a költségvetés megtárgyalásának mozzanatait. Véleménye szerint az
utóbbi időszak legharcosabb értekezletein vannak túl, és végre ráléptek arra az útra, hogy
mögé lássanak a költségvetés számainak, és elinduljanak a spórolás felé. A képviselőknek
részleteses táblázatok állnak rendelkezésére. Ezt követően a szöveges értékelésből olvas fel
pár sort. Összefoglalóan elmondja, hogy az önkormányzatoknál is takarékoskodási időszak
következik. A költségvetés a bizottság véleménye szerint elfogadásra javasolható.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e egyéb észrevétel a költségvetéshez.
Amennyiben nincs, úgy először a civil szervezetek támogatásának javasolt formáját teszi fel
szavazásra.
A képviselő testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat részéről a nonprofit szervezetek
részére történő működési pénzeszköz átadás 2/3 arányban a 2010.
évi támogatási összegek szerint közvetlenül, 1/3 arányban pedig az
önkormányzattól pályázható keret összegből, pályázat alapján
kerüljön átadásra.
Elrendeli ennek beépítését az
költségvetéséről szóló rendeletbe.

önkormányzat

2011.

évi

Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal (a költségvetési rendeletbe való beépítésre)
Kovács Gábor ezt követően a képviselők részére laptop vásárlását teszi fel szavazásra. Aki
egyetért vele, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 darab
laptop vásárlását rendeli.
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A laptopok maximális vételárát 150.000,- Ft/db összegben
határozza meg.
A megvásárolt laptopok a megbízatásuk időtartamára a képviselők
használatába kerülnek.
Elrendeli ennek beépítését az
költségvetéséről szóló rendeletbe.

önkormányzat

2011.

évi

Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: azonnal (a költségvetési rendeletbe való beépítésre)
Kovács Gábor az önkormányzat 2011. évi költségvetését az előzőekben elfogadott
módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 1/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről lsd.2. sz. melléklet

3.) Lébény Nagyközség rendezvényterve a 2011-es évre
Rendezvényterv: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy már menetrendszerűen, minden év január közepén, február
elején elfogadja a település tárgyévre szóló rendezvény naptárát. Köszöni Molnár-Kovács
Ildikó művelődésszervezőnek az összeállítását, valamint köszöni Sárvári István bizottsági
elnöknek és a Humán Bizottságnak is, akik szintén megtárgyalták a rendezvénytervet.
Elmondja, hogy ez egy komoly terjedelmű anyag. A tervezetből az is látszik, hol van még
egy-egy szabad hétvége, amikorra további programokat lehet szervezni. Az anyagot
tájékoztatásul a Tourinform Irodák is meg fogják kapni. Felkéri Sárvári Istvánt, a Humán
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Sárvári István is megköszöni Molnár-Kovács Ildikó munkáját, elmondja, hogy nem könnyű
a különböző programokat összeegyeztetni. A bizottság áttekintette a tervezetet, aki azt
átlapozza, látja belőle, hogy milyen utat akar a település végigjárni ebben az évben. Külön
köszöni azoknak a szervezeteknek, akik megtöltik programokkal a rendezvénytervet. Persze
előre tervezni nem mindig könnyű, így a programok változhatnak, az aktuális információk a
honlapon mindig megtalálhatók lesznek. A bizottság a rendezvénytervet elfogadásra javasolja
a testületnek.
Kovács Gábor egyéb kérdés és észrevétel híján szavazásra teszi el a rendezvénytervet. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lébény
Nagyközség 2011. évre szóló rendezvénytervét jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011-ben folyamatos

4.) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítménykövetelményeinek megállapítása
Előterjesztés: lsd. 4. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy a polgármesteri hivatal
teljesítménykövetelményei évről évre visszatérő napirendje a képviselő-testületnek. Ennek
alapján állapítja meg a jegyző a hivatal köztisztviselőinek a személyre szóló
teljesítménycélokat. Ezek kötődnek az adott köztisztviselő munkájához, és a helyi
rendeletekből, a központi jogszabályokból, a gazdasági és egyéb célkitűzésekből, valamint a
munkaköri leírások alapján kerülnek összeállításra. A teljesítménykövetelményeket stratégiai,
funkcionális és eseti-kiemelt célok szerint lehet csoportosítani. Kéri, hogy a testület fogadja
el ezt.
Kérdés, észrevétel a témában nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy a aki a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
teljesítménykövetelményeinek az előterjesztés szerinti megállapításával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a Ktv.
34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapjául szolgáló kiemelt célokat a
következőkben állapítja meg:
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I.

Stratégiai célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

II.

A Helyi Építési Szabályzat szükség szerinti karbantartása, módosítása;
A helyi építési szabályzattal nem érintett területek fejlesztési
programjának előkészítése;
A 2010-2014 közötti időszakra szóló önkormányzati program
megalkotása;
Játszótér létesítése;
A helyi utak, járdák állapotának javítása;
A közterületek, állapotának javítása;
Illegális közterület szennyezések, szemétlerakók felderítése;
Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
A baráti településekkel a kapcsolatok további ápolása, testvértelepülési kapcsolatok elmélyítése;
A civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás kialakítása,
segítségnyújtás pályázati lehetőségek felkutatásában;
Az ügyintézési határidő csökkentése, a hatósági határozatok
következetes végrehajtása;
Polgárbarát ügyfél-centrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés;
A Sporttörvényből eredő feladatok végrehajtása;
Az idegenforgalmi vonzerő növelése;
Az önkormányzat információs portál (honlap) folyamatos frissítése;
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok szakszerű,
jogszabályoknak megfelelő ellátása;
A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok
előkészítése, benyújtása (ágazati és operatív programok);
A várossá nyilvánítás iránti kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok
ellátása.

Funkcionális célok
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása;
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a
gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi,
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján;
A 2010. évi költségvetésről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre
történő elkészítése;
A 2012. évi költségvetési koncepció határidőben történő benyújtása;
A fejlesztési hitelfelvétellel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása;
A vagyon-nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése;
Az Önkormányzat által pályázati úton elnyert pénzeszközök hatékony,
a pályázati kiírásnak megfelelő felhasználása, pontos elszámolása;
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
III.

Gazdálkodási jogkörök jogszerű gyakorlásának ellenőrzése;
A Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta lehetőségek kihasználása;
A szociális hálón kívül lévő rászorultak felkutatása;
A számítástechnikai eszközök és megoldások minél szélesebb körű
alkalmazása, az ebben rejlő lehetőségek kihasználása, új programok
beállítása, régiek korszerűsítése;
Felkészülés az elektronikus ügyintézésre;
Az akadály-mentesítési feladatok előkészítése és ütemezett
megvalósítása;
Sport- és kulturális rendezvények szervezése;
A Szent Jakab napi rendezvénysorozat hagyományteremtő
megvalósítása, indokolt esetben csatlakozás egyéb megyei, regionális
és országos rendezvényekhez;
Az adóhátralékok feltárása, behajtása, az adófizetési morál javítása.

Eseti kiemelt célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A 2011. évi költségvetés fejlesztési-felújítási feladatainak végrehajtása;
A nyertes pályázatok megvalósítása;
Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézés;
Kötelezettség vállalások ellenőrzése;
Az átmenetileg szabad pénzeszközök optimális hasznosítása;
Szociális és Gyermekvédelmi Törvényből eredő feladatok
végrehajtása;
A Szociális rendelet karbantartása;
Működési engedéllyel, végezhető tevékenységek gyakorlásának
ellenőrzése;
A közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok változásából eredő
időszerű feladatok végrehajtása;
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos aktuális feladatok végrehajtása;
Továbbképzési tervek aktualizálása;
Közoktatási intézményi társulással kapcsolatos feladatok ellátása;
A Polgármesteri Hivatal és a Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratának karbantartása;
A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
karbantartása;
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata;
Egyéb belső szabályzatok, helyi önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata;
Elektronikus aláírással kapcsolatos feladatok előkészítése;
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18.

19.
20.

Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásából adódó
feladatok végrehajtása;
Adó bevallások felülvizsgálata;
A helyi civil szervezetek Leader pályázatainak támogatása.

5.) Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztés. lsd. 5.sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek, de elöljáróban
elmondja, hogy a rendeletmódosítás nem adóemelést jelent.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy adminisztrációs jellegű módosításokról van
csak szó. Az iparűzési adóról szóló rendeletet a mögöttes jogszabály megváltozása miatt kell
módosítani. 2011-től ugyanis megszűnik a vásározó kiskereskedelem után fizetendő iparűzési
adókötelezettség, ezért azt törölni kell a helyi rendeletből. A másik változás az
idegenforgalmi adót érinti: az üdülőépület adóztatásának lehetősége a törvényi módosítás
következtében megszűnt. A helyi rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű
jogszabályokkal, ezért szükségesek ezek a változtatások.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel az elhangzottakhoz.
Észrevétel nem volt.
Kovács Gábor a rendeletmódosítást szavazásra teszi fel. Aki az elfogadásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazás mellett elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet,
ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzatának 2/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletét az egyes helyi adórendeletek módosításáról lsd.6. sz. melléklet

6.) A Lébényi ÁMK pedagógiai programjának kiegészítése
Előterjesztés: lsd. 7. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót Sárvári István intézményvezetőnek.
Sárvári István elmondja, hogy az önkormányzat 2010. tavaszán az oktatási intézményt
általános művelődési központtá szervezte át, az intézménybe beintegrálódott a könyvtár és a
helytörténeti gyűjtemény is. A pedagógiai program módosítására is ezen két intézményegység
vonatkozásában volt szükség. A testület elé terjesztését megelőzően a nevelőtestület is
véleményezte a programot, és azt elfogadásra javasolja, a véleményezésre felkért közoktatási
szakértőhöz hasonlóan. Elmondja, hogy mind a könyvtárban, mind a múzeumban jelentős
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változások zajlanak. Reméli, hogy a megújuló Közösségi Házban méltó, XXI. századi
környezetben kerülhet majd elhelyezésre a könyvtár. A múzeumnak a nagyiskola épülete fog
otthont adni, a múzeum megújulása kapcsán lakossági fórum összehívását, és további
kiállítási tárgyak gyűjtését is tervezik. Kéri a testületet, hogy a pedagógia programot fogadja
el.
dr. Angyalics Attila: Felvetődött benne a kérdés, hogy miközben a mosonmagyaróvári
múzeum élet-halál harcát vívja, Lébényben most akarják felvirágoztatni a múzeumot. A
múzeumnak mindig kevés látogatója volt, az a kérdése, most mit tudnak tenni annak
érdekében, hogy a gyűjtemény több látogatót vonzzon. További kérdése, hogy az iskola
nyitvatartása lehetővé teszi-e a látogatók fogadását. Felveti, hogy az iskolában is tartanak fenn
könyvtárat, illetve működik a községi könyvtár is, kérdése, hogy ez a kettősség mennyi plusz
kiadással jár. Az iránt érdeklődik még, hogy az újjáéledő múzeumnak milyen lesz a pénz és
munkaerő-igénye.
Sárvári István: a múzeum esetében kérdéses, hogy milyen lesz a látogatottsága. A
gyűjtemény nyitvatartását illetően mindenképpen meg kell felelniük bizonyos előírásoknak.
Az iskolaépületet a hivatalsegédek bármikor ki tudják nyitni, amikor pedig csoportok
érkeznek, szakavatott pedagógus kísérné őket. Úgy gondolja, ez egy jó és költséghatékony
megoldás. A nyári szünetben pedig telefonos készenlétet tartanának a látogatók fogadására,
amit akár a templom meglátogatásával is össze lehetne kapcsolni. A könyvtárral kapcsolatban
elmondja, hogy a községi könyvtár teljesen más nyitvatartási idővel működik, illetve az
olvasó és látogatóköre is más. Az itt megtalálható e-Magyarország pontnak jelentős a
látogatottsága, sajnos a könyvtáros idejének jó részét az itt tartózkodó fiatalok fegyelmezése
veszi el. Úgy gondolja, a két könyvtár szükséges és elfér egymás mellett. Az iskolai könyvtár
csupán egy-egy órát van nyitva naponta, a kora délutáni órákban. Itt a könyvek kölcsönzésén
kívül szintén lehetőség van internetezésre, azon tanulók számára is, akiknek otthon nincs
internet elérhetőségük. A községi könyvtárat elsősorban felnőttek számára tartják fenn,
aminek a működését, ha átkerül a közösségi házba, mindenképpen át kell gondolni.
Megfontolandó az e-Magyarország pont fenntartása. Sok minden függ attól, hogy az új
közösségi háznak milyen funkciói lesznek, és ki lesz a ,,gazdája”.
Kovács Gábor örül neki, hogy az óvári múzeum kapcsán a Lébényi Lokálpatrióták is
hallatták a hangjukat. A végső döntést a megyei közgyűlés elnöke fogja meghozni. Sajnálja,
hogy ilyen állapotba került a lébényi helytörténeti gyűjtemény. Úgy gondolja, azt
mindenképpen tovább kell vinni, meg kell őrizni az utókor számára a lakosság által felajánlott
tárgyakat. Az a véleménye, ez a legfontosabb szempont ebben. Nem szükséges, hogy a
nagypolitika befolyásolja ezt a kérdést is, amit meg lehet oldani itt, a helyi közösségben is. A
tervezett elhelyezés mindenképpen költséghatékonyabb megoldás lesz, abból kifolyólag is,
hogy a nagyiskola épületét egyébként is fűtik. A múzeum így olyan szempontból is kedvező
helyen lesz, hogy a régi plébánia épületében turistafogadót alakítanak ki, és az ott megszálló
vendégek könnyen átmehetnek majd meglátogatni a múzeumot is. Megkérdezi dr. Angyalics
Attilát, elfogadja-e a kapott választ.
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dr. Angyalics Attila a választ elfogadja.
Kovács Gábor szavazásra teszi fel az ÁMK pedagógiai programjának módosítását. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Lébényi ÁMK pedagógiai programjának
kiegészítését a Lébényi ÁMK Helytörténeti Gyűjtemény és a
Jókai
Mór Községi
Könyvtár
Intézményegységeinek
programjával. Ezzel egyidejűleg a Lébényi ÁMK egységes
pedagógiai-művelődési programját elfogadja.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: folyamatos.

7.) A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy szinte menetrendszerűen, a mai ülésen is
napirendre kerül a Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. Most egy olyan módosítást
terjesztenek elő, amit szakmailag már régóta várnak. A gyermekvédelmi és szociális
intézmények térítési díjainak megállapításáról szól, amit eddig csak a helyi önkormányzat
rendeletben állapíthatott meg, a társulási tanácsnak nem volt rendeletalkotási joga. A szociális
törvény jelenlegi módosítása ezt a helyzetet rendezi, a módosítás nyomán ugyanis a társulási
megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete állapíthatja meg térítési díjakat.
Az előterjesztés a Mosonmagyaróvári Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja
megadni ezt a jogot, ami ésszerű is, hiszen az intézmények legtöbb ellátottja
mosonmagyaróvári lakos. A mérséklés és az elengedés joga a továbbiakban is a helyi
képviselő-testületeknél marad. Még egy apró technikai módosítás, egy szövegpontosítás is
található az előterjesztésben.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz.
Kérdés nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (II. 03.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Képviselő-testülete
jóváhagyja
a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását, amely szerint a Társulási Megállapodás
kiegészül azzal, hogy a Társulás fenntartásában működő szociális,
gyermekvédelmi és családsegítő intézmények térítési díjait
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata rendeletében határozzák
meg.
Lébény Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Társulási Megállapodás 12. pontjában törlésre kerül a „közhatalmi
szerv” megnevezés.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2011. február 7.
8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a
képviselők írásban kapták meg. Ülést viszonylag régen, december 9-én tartottak utoljára.
Január 6-án ugyan kellett rendkívüli testületi ülést tartani határidős pályázatok miatt, de akkor
összefoglaló nem volt. A legutóbbi ülés óta történt legfontosabb eseményeket az alábbiak
szerint összegzi:
· December 12-én Mosonmagyaróváron vett részt polgári védelmi képzésen.
· December 13-án a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett részt, ahol a
hulladéktelep rekultivációjáról, és helyi hulladékudvarok építéséről volt szó.
· Január 6-án rendkívüli testületi ülést kellett tartani, a téma a rövid beadási határidős
közutas pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés volt.
· Január 11-én egy protokolláris rendezvényen volt a győri Xántus János múzeumban,
ahol Széles Sándor kormánymegbízottal, a megyei kormányhivatal vezetőjével is
találkozott.
· Január 12-én LEADER értekezleten vett részt Kimlén. Elmondja, hogy hamarosan
tájékoztató fórumok tartására is sor kerül, hiszen megint megnyílnak a LEADER
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pályázatok, amelynek keretén belül ezúttal mikrovállalkozások is pályázhatnak gép és
eszközbeszerzésre.
· Január 13-án Budapesten volt, ahol a régi római határvonal világörökséggé
nyilvánításának kezdeményezése tárgyában tartottak egy konferenciát. Ez Lébényt is
érinti a település határában található Quadrata római lelőhely miatt. A ,,Limes” vonal
világörökség részévé nyilvánítását kezdeményező pályázatot a Magyar Állam nyújtja
be, aminek kapcsán Lébény is a fókuszpontba kerülhet.
· Január 20-án a Kistérségi Szociális Bizottság tartott ülést. Itt szóba került a Szociális
Foglalkoztató kérdése, ahol sérült embereknek adnak munkát. Az önkormányzat is
vásárolt már tőlük, az iskolai folyosói padokra párnákat. Kéri, hogy aki tudja, vegye
igénybe a szolgáltatásaikat.
· Január 27-én volt a Víziközmű Társulás ülése, ebben a témában jelentős változások
várhatók. A küldöttválasztó gyűlést február 15-én, 16 órakor tartják, kéri, hogy a
gazdálkodók vegyenek részt ezen.
· Január 28-án a helyi vadásztársaság tartott ülést.
· Január 31-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tanácskozott.
· Február 1-jén a LEADER vezetése tartott ülést. Tájékoztat, hogy Lébény játszótér
kialakítására benyújtott pályázatai kiemelten jó pontozást kaptak, ha minden jól megy,
két új játszótér épülhet.
· Megköszöni a lakosságnak a ciklusprogramhoz érkezett javaslatokat, különösen
azokat, akik nemcsak a házuk előtti vagy személyes problémákra, hanem az egész falu
szempontjából fontos ügyekre hívták fel a figyelmet.

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) Vételi ajánlat a lébényi 0560 (árok) és a 0541 hrsz-ú ingatlanokra
Előterjesztés: lsd. 10. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ez az előterjesztés bent volt a Pénzügyi Bizottság ülésén is,
ahol a testület tagjai támogatták. Azzal a megkötéssel azonban élni szeretnének, hogy az
értékesítés előtt értékbecslést kérnek a területekre. Az értékesítés természetesen földvásárlási
hirdetmény útján történne. A kérelmező a korábban benyújtott megkeresését annyival
egészítette ki, hogy az egyik helyrajzi számú terület egészét meg kívánja vásárolni. Az
értékbecslés elrendelése az előterjesztésben még nem szerepel, a határozatot ezzel a
kiegészítéssel javasolja meghozni. Ezt követően szavazást rendel el.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (II. 03.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli a lébényi 0560 hrsz-ú és a lébényi 0541 hrsz-ú
ingatlanok forgalmi értékbecslését.
II. Az értékbecslést követően a lébényi 0560 hrsz-ú „árok”
művelési
ágú
ingatlannak
az
előterjesztés
szerinti
megosztásához, a megosztással érintett ingatlannak a
forgalomképtelen
önkormányzati
vagyon
köréből
a
forgalomképes önkormányzati vagyon körébe történő
átsorolásához hozzájárul.
A megosztással kapcsolatosan felmerülő költségek a kérelmezőt
terhelik.
A megosztást és átsorolást követően az ingatlant értékesítésre
jelöli ki, azzal a feltétellel, hogy a leendő vevő a területet nem
töltheti fel.
Az értékesítés minimum ára a forgalmi értékbecslés
eredményeként kerül meghatározásra, azzal, hogy az 400.000,Ft-nál kevesebb nem lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést
megkösse.
III. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a lébényi 0541 hrsz-ú ingatlant forgalmi értékbecslést követően
értékesítésre jelöli ki.
Az értékesítés feltétele, hogy a leendő vevő a területet nem
töltheti fel.
Az értékesítés minimum ára a forgalmi értékbecslés
eredményeként kerül meghatározásra, azzal, hogy az 1.100.000,Ft-nál kevesebb nem lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés részleteiről megállapodjon, és a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. június 30.
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b) Döntés a búcsú vásár rendezési jogáról
Előterjesztés: lsd. 11. sz. melléklet
Kovács Gábor tájékoztat, hogy 2006. óta úgy zajlik a búcsú, hogy a fő ,,búcsússal” köt
megállapodást az önkormányzat, aki pedig megegyezik a többi részt vevő búcsússal,
mutatványossal. Az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozó egy összegben 356.000,Ft-ot fizetett évente. Ez a szerződés 2010-ben lejárt. Az eredeti szerződés megkötése óta sok
minden történt, többek között az, hogy az Állami Közútkezelő bérleti díjat követel a Fő út
használatáért, amit előfordulhat, hogy nem fedez a búcsút rendező vállalkozótól kapott
összeg. Eddig a Közútkezelő egy minimális díjat kért csak, amit, ha megemelnek, a búcsút
rendező vállalkozóval is újra kell tárgyalni a rendezésért fizetendő díj összegét. Közben
felmerült egy másik gondolat is, ami azonban bizonyára megosztaná a település lakosságát:
felvetődött az ötlet, hogy a búcsút át lehetne helyezni a Pere közbe, ami önkormányzati út,
vagy az edzőpályára. Végül a testület abban egyezett meg, hogy marad az eredeti helyszínen,
viszont a helyszínváltoztatás jogát a szerződésben fenn kívánja tartani. A megrendezési jogot
pedig hirdetmény útján pályáztatják meg. A határozati javaslat a rendezési jogért fizetendő
minimális bérleti díjat tartalmazza még, ami azonos az elmúlt években fizetettel. Megkérdezi,
van-e valakinek kérdése.
Wandraschek Ferenc Antal: felveti, hogy az összeg az előterjesztésben bruttó összegként
szerepel, felveti, hogy ez legyen nettó összeg.
Kovács Gábor megkérdezi, mi történik, ha ezt a búcsús nem vállalja, hiszen amikor az
önkormányzat egyesével szedte be a búcsúi árusoktól, soha nem jött össze ekkora összeg.
Wandraschek Ferenc Antal akkor is azon a véleményen van, hogy a búcsús fizessen
magasabb összeget.
Kovács Gábor először a módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy nem lehetne-e ezt az összeget évente meghatározni.
Kovács Gábor elmondja, hogy a Kozári László kérelme is az volt, hogy négy évre határozzák
meg. Ráadásul az is előfordulhat, hogy más helyszínre kell átvinni a rendezvényt.
Kéri, hogy aki a búcsúvásár rendezési jogáért fizetendő minimális díjat alkalmanként nettó
356.000,- Ft-ban kívánja meghatározni, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület 2 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a
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búcsúvásár rendezési jogáért fizetendő minimális,
alkalmanként 356.000,- Ft-os díjat nem nettó összegként
kívánja meghatározni.
Kovács Gábor ezt követően az előterjesztésben szereplő eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő testület 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a búcsúvásár rendezését a 2011-2014. években külső
vállalkozóra bízza.
A búcsúvásár a korábbi helyszínen kerül megtartásra, a rendezési
jogot szabályozó megállapodásban azonban ki kell kötni a helyszín
megváltoztatásának jogát arra az esetre, ha az önkormányzat nem kap
engedélyt a Fő út e célú használatára, illetve ha a terület használatért
fizetendő díj nem áll arányban a búcsú rendezési jogáért fizetendő
díjjal.
A búcsúvásár rendezési jogáért fizetendő minimális
alkalmanként bruttó 356.000,- Ft-ban határozza meg.

díjat

A rendezési jog megszerzésére nyilvános pályázatot ír ki, melyet az
önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján tesz közzé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapott ajánlatok függvényében
a rendezési jogot biztosító szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

c) Döntés a KEOP-2009-6.2.0 pályázaton történő indulásról (kerékpártároló építése)
Előterjesztés: lsd. 12. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy ebben a konstrukcióban kerékpártároló építésére lehetne
pályázni. A támogatási intenzitás 95%, így az önkormányzatnak a maximális, 10 millió
forintos összeg elnyerése esetén körülbelül 500 ezer forintba kerülne ez a pályázat. A
kerékpártároló lehetséges helyszíneként az iskola, a sportpálya, vagy az orvosi rendelő
környéke is felmerülhet. A testületnek most arról kell döntenie, hogy induljanak-e ezen a
pályázaton.
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Nátz Miklós megkérdezi, hogy a pályázat megírása helyben történik-e.
Kovács Gábor: nem, egy pályázatíró cég végezné, azzal a feltétellel, hogy a díjuk pályázaton
elnyerhető támogatásból kerülne fedezésre.
Szavazást rendel el, aki a pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással jelezze:
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a KEOP-2009-6.2.0 pályázati felhívásban pályázatot
nyújt be.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatban eljárjon.

d) A Forafellner-ház (Lébény, Dózsa György utca 1.) ügye
Kovács Gábor a legutóbbi fejleményekről szeretne beszámolni a CBA melletti, nagyon rossz
állapotban lévő ház ügyében. A ház osztrák tulajdonban van, a tulajdonos egy darabig
foglalkozott az ingatlannal, aztán eltűnt, úgy, hogy egyéb hivatalos szervek sem tudták
utolérni. Most az internet adta lehetőségeknek köszönhetően megvan a tulajdonos új lakcíme.
Egy e-mail váltás is történt már, a tulajdonos válaszának az volt a lényege, hogy
akadályoztatva volt, abban hogy eljöjjön Lébénybe, de nyitott arra, hogy az épülettel valami
történjen, az eladásra kerüljön. Úgy gondolja, jó lenne, ha ennek a háznak rendezett lenne a
sorsa. Azt nem tudja, hogy milyen áron akarja értékesíteni a tulajdonos, de az árba
mindenképpen bele kell kalkulálni azt is, hogy a ház bontásra szorul. Úgy gondolja, hogy
emiatt, és a tulajdonos tartozásai miatt kedvező áron meg lehetne venni, és ezáltal ez a
szégyenfolt megszűnne a faluban, még akkor is jó, ha csak zöld gyep lesz a helyén. Most arra
kér felhatalmazást a testülettől, hogy az önkormányzat bejelentse a vételi szándékát a
tulajdonosnak, a vételár további egyeztetés kérdése. Szavazást rendel el, aki a vételi szándék
bejelentésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelentse be Lébény
Nagyközség Önkormányzata vételi szándékát a Lébény, Dózsa
György utca 1. szám alatti, 1535 helyrajzi számú ingatlanra.
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Elrendeli, hogy a polgármester a vételárral kapcsolatos tárgyalás
során érvényesítse az önkormányzat fenti ingatlannal kapcsolatban
felmerülő költségeit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Wandraschek Ferenc Antal egy lakossági észrevételt szeretne bejelenteni: a CBA melletti
gyalogút meg van billenve, ez azért is veszélyes, mert árok van mellette. Mindenképpen
foglalkozni kellene vele, nehogy baleset történjen.
Kovács Gábor: egyetért vele. A helyzet viszont nem egyszerű, mert azt az utat az Állami
Közútkezelő kezeli.

e) Döntés a polgármester költségtérítéséről
Kiszeli Lajos: elmondja, hogy a kérdést a képviselők mind a munkaértekezleten, mind a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megvitatták, és megfogalmazták az álláspontjukat.
Arra tesz javaslatot, hogy a polgármester költségátalányát 2011. január 1-jétől illetménye
30%-ában határozzák meg. Megkérdezi, van-e ehhez észrevétel, javaslat.
Hozzászólás nem érkezett.
Kiszeli Lajos szavazást rendel el.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (II. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács
Gábor polgármester költségátalányát 2011. január 1-jétől
illetménye 30%-ában, havi bruttó 127.560,- Ft összegben
határozza meg.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: 2011. január 1-jétől folyamatos
Kovács Gábor megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más kérdésük, közérdekű
bejelentenivalójuk.
Wandraschek Ferenc Antal: azt javasolja, hogy mivel nagyon sok kamion halad át a
településen és a régebbi házak már repedeznek, tegyenek ki lassító táblákat.
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dr. Angyalics Attila: Lébény várossá nyilvánításának kérdésében kíván hozzászólni. Azt
javasolja, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében hívjanak össze falugyűlést, ahol
elmondanák a megjelenteknek, a várossá nyilvánításnak milyen előnye, hátránya van, mit
jelent az itt élők szempontjából.
Kovács Gábor: amennyiben van ilyen lakossági igény, természetesen fel fogják venni a
napirendre. A Lébény újságban már megjelent egy terjedelmes cikk, amely sorra veszi a pro
és kontra érveket, de természetesen élőben is meg lehet ezt tenni. Amennyiben sor kerül rá,
úgy meg fogja hívni a pályázati anyag készítőit is. Összefoglalja a várospályázat beadása
kapcsán eddig történteket. A megbízott cég elkészítette a pályázatot, ami egy 150 oldalas
anyag lett. Úgy gondolja, ha a pályázat nem is nyer, az anyag akkor is értékes a település
számára. Amint a képviselői laptopok megvásárlásra kerülnek, az anyagot elektronikusan el
tudja hozzájuk juttatni. Az elkészült pályázatot a megyei kormányhivatalnak kellett
beküldeni, ők terjesztethetik fel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz. Az anyagot
az önkormányzat január 6-án juttatta el hozzájuk, ott áttanulmányozták, és azt követően
ajánlólevéllel továbbították a minisztériumba. A pályázat április során kerül újra napirendre,
amikor is egy szakértői bizottság véleményezi, ezt követően pedig a végső döntést a
minisztérium hozza meg, amelyről május környékén értesülhetnek. Amennyiben pozitív lesz a
döntés, úgy az év második felétől jogosultak a városi cím viselésére. Ha nem, akkor a
pályázat egy év múlva újra benyújtható lesz, az esetleges javaslatok figyelembevételével. A
pályázatíró cég a pályázat gondozását is vállalta. A lakossági tájékoztatóról úgy gondolja,
hogy azt az első körös véleményezés után lehetne megtartani. A tájékoztató alkalmával az
elkészült pályázati anyagból diavetítést is lehetne tartani. Végezetül köszöni a képviselő úr
ötletét. Megkérdezi, hogy a jelenlévő lakosságnak van-e valamilyen kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel híján a képviselő-testület ülését 19:34 perckor bezárja.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wandraschek Ferenc Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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