Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15én, a községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Meghívottak:
Takács Károly r. zászlós körzeti megbízott
Tolnai Santál pénzügyi főmunkatárs

Kovács Gábor köszönti az ülésén megjelent képviselőket, a meghívottakat és a kábeltelevízó
nézőit. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen.
A napirenddel kapcsolatban egyrészt az 5 b) napirendi pont törlésére tesz javaslatot,
tekintettel arra, hogy a kérdés még további előzetes megbeszélést igényel. Másrészt 6.
pontban egy új napirendi pont felvételére javasolja: az ÁMK pedagógiai művelődési
programjának, valamint az alapító okiratának módosítását javasolja tárgyalni. Egy
ingatlanügy valamint egy személyi ügy tárgyalása miatt zárt ülés tartását indítványozza. Az
önkormányzati törvény értelmében az állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor zárt
ülést kell tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Tekintettel arra,
hogy az érintett nincs jelen, a nyilvános tárgyalás tartásába beleegyezni nem tud. Az
ingatlanügy esetében egy az önkormányzatnak megvételre felajánlott földterület
megvásárlásáról kell zárt ülés keretében dönteni, tekintettel arra, hogy a kérdés nyilvános
ülésen történő tárgyalása sértené az önkormányzat érdekeit. A zárt ülés elrendeléséről ez
esetben határozatot kell hozni. Az egyéb ügyek között további ügyek is felmerültek,
amelyeket napirendre kell venni. Ilyen a Szent Erzsébet Alapítvány megkeresése, a volt
rendőrház hasznosításának ügye, kisbusz beszerzése, egy szlovák-magyar közös pályázat
beadása, a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás, a templom
felújításával kapcsolatos tájékoztató és határozatba foglalt szándéknyilatkozat elfogadása, a
népszámlálással kapcsolatos tájékoztató, tájékoztató a Széchenyi terv keretében beadható
pályázatokról, valamint kamerarendszer kialakítási lehetőségének ismertetése. Ezeket
javasolja az egyéb döntést igénylő ügyek közé felvenni.
Kéri, hogy először a zárt ülés elrendelése kérdésében döntsenek. Aki a zárt ülés elrendelésével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete elrendeli,
hogy a lébényi 1520/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról való
döntésre, az önkormányzat üzleti érdekeinek védelme miatt, zárt
ülés keretében kerüljön sor.
Kovács Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek Nátz Miklós és Sárvári István képviselőket
javasolja. Kéri, hogy amennyiben az így kialakult napirendhez módosító javaslatuk nincs, azt,
a módosításokkal együtt fogadják el, valamint döntsenek a jegyzőkönyv hitelesítők
elfogadásról is.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2011.
szeptember 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
Takács Károly r. zászlós az „Év körzeti megbízottja”
jutalmazása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

szóló

3.)
Tájékoztatás az önkormányzat
gazdálkodásának helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

félévi

2011.

I.

4.)
A közterület használatáról szóló 6/2010. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
5.)
A Lébény-Bezi Közoktatási
működésének elszámolása.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6.)

Társulás

2010.

évi

a) A Lébényi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
b) A Lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programjának
módosítása
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7.)
Megállapodás a fogászati ügyeleti ellátásról.
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8.)

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

9.)

Egyéb döntést igénylő ügyek
a) A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány megkeresése
b) A volt rendőrház (Lébény, Iskola utca 34. szám alatti
ingatlan) hasznosítása
c) Kisbusz beszerzése
d) Szlovák-magyar közös pályázat beadása
e) A Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz
való csatlakozás
f) A templom felújításával kapcsolatos tájékoztató és
határozatba foglalt szándéknyilatkozat elfogadása
g) Tájékoztató a népszámlálásról
h) Tájékoztató a Széchenyi terv keretében beadható
pályázatokról
i) Kamerarendszer kialakításának lehetősége.

Zárt ülés:
10.) A lébényi 1520/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról való
döntés
11.) Személyi ügy tárgyalása
Jegyzőkönyv-hitelesítők. Nátz Miklós és Sárvári István képviselők.

1.) Takács Károly r. zászlós az „Év körzeti megbízottja” jutalmazása
Kovács Gábor egy kellemes eseménnyel szeretné kezdeni az ülést. Köszönti Takács Károly
rendőr zászlóst, annak kapcsán, hogy egy nyáron kapott tájékoztató szerint ,,Az év körzeti
megbízottja” kitüntetésre terjesztették fel, amit meg is kapott. Most a település nevében egy
kis aprósággal szeretné felköszönteni ebből az alkalomból. Elmondja, hogy Lébényben régi
múltja van a rendőrség és az önkormányzat jó kapcsolatának, ez legutóbb az új körzeti
megbízotti iroda kialakítása kapcsán nyilvánult meg. Örül, hogy a település nem bűnügyektől
sújtott terület, köszöni a helyi rendőrök munkáját. Köszönetet mond Takács Károlynak és
gratulál neki Lébény 3200 lakosa nevében.
Takács Károly: megköszöni ezt a polgármesternek. Úgy gondolja, ilyen vezetés és lakosság
mellett nem nehéz körzeti megbízottnak lenni a településen.
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2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztés: lsd. 1.sz. melléklet
3.) Tájékoztatás az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről
Kovács Gábor javasolja, hogy ezt a két napirendi pontot egyben tárgyalják, természetesen
szavazni külön fognak róla. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elmúlt órában mindkét
anyagot részletesen átbeszélte. A lakosságnak tájékoztatásul néhány adatot ismertet a június
30-i állapotot tükröző beszámolóból. A bevételek alakulása megfelel az időarányosság
követelményének, kiemeli: a dologi kiadások előirányzatának teljesítése viszont
mindösszesen 36%-on áll, ez azt mutatja, hogy igyekeznek a lehető legkevesebbet költeni. Az
adóbevételek alakulásáról nehéz most információt mondani, hiszen épp most van a legtöbb
adó befizetésének határideje. Negatív hírek azonban nem érkeztek a nagy adózóktól.
Megjegyzi, a legtöbb nagy adófizető az utolsó pillanatra hagyja a befizetést, ezért azok a
pénzek még nincsenek az önkormányzat számláján. A lakosságnak köszöni, hogy őket nem
jellemzi ez a kivárás.
Dr. Angyalics Attila képviselő megérkezik.
Kovács Gábor: Átadja a szót Wandraschek Ferenc Antalnak, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének. Kéri, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását a tárgyalt napirendi
pontokkal kapcsolatban.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, a bizottság megtárgyalta beszámoló legfontosabb
számait, és elfogadásra javasolja. A képviselőknek részletes anyag áll a rendelkezésükre
minderről. Köszöni a pénzügyi ügyintézők ezzel kapcsolatos munkáját.
Kovács Gábor megkérdezi, kíván-e még valaki a két napirendi ponthoz észrevételt tenni.
Egyéb észrevétel nem volt.
Kovács Gábor kéri, hogy először a költségvetési rendelet módosításról szavazzanak. Aki az
előterjesztett rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztett
rendelettervezetet, ezzel megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2011. (IX.16.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi
költségvetés módosításáról. lsd. 2. sz. melléklet
Kovács Gábor ezt követően a féléves beszámolót teszi fel szavazásra. Aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.

4.) A közterület használatáról szóló 6/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés: lsd. 3. sz. melléklet
Kovács Gábor átadja a szót dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnek.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: elmondja, hogy gyönyörű játszótér került átadásra
nemrégiben a településen, amelyet azonban nemcsak a kisgyermekek használnak. Sajnos a
játszótéren sok a szemét és az eldobott cigarettacsikk. Az egészséghez és az egészséges
környezethez való jog viszont mindenkit megillet, ezért indokolt, hogy a képviselő-testület
helyi rendelet keretében éljen a dohányzási tilalom elrendelésével a játszótereken, aki pedig
ezt a tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal
büntethető. Úgy gondolja, a rendeleti szabályozás kellő visszatartó erő lesz, és a nagyobb
gyerekek legalább erre odafigyelnek, amikor a játszótéren tartózkodnak.
Bujtás László: azt javasolja, hogy a dohányzási tilalomról tábla is legyen kihelyezve.
Kovács Gábor elmondja, hogy ez ügyben már intézkedtek. A dohányzási tilalom elrendelését
a közterület használatáról szóló rendeletbe javasolja beépíteni. Aki a rendeletmódosítást
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett rendelettervezetet, ezzel
megalkotta Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.)
önkormányzati rendeletét a közterület használatáról szóló 6/2010. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról lsd. 4. sz. melléklet

5.) A Lébény-Bezi Közoktatási Társulás 2010. évi működésének elszámolása
Előterjesztés: lsd. 5. sz. melléklet
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző röviden ismerteti a fennálló helyzetet. Még az előző
testület állapodott meg a Bezi Önkormányzattal abban, hogy a 2009-2010-es tanévtől
közoktatási társulást hoznak létre. A társulás első teljes naptári éve a 2010-es év volt. 2010ben a Magyar Államkincstár felhívására módosítani kellett a két önkormányzat közötti
társulási megállapodást, a közös teherviselésre vonatkozó részt is érintve. A módosítás
azonban a teherviselést illetően olyan összeget eredményezett, ami nagyságrendileg eltér
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attól, amiben Bezivel eredetileg megállapodtak és Bezinek nagyságrendileg több fizetési
kötelezettsége keletkezett. Bezi viszont ragaszkodik az eredeti megállapodásban foglaltakhoz,
mondván, hogy azokkal a feltételekkel hozták létre a társulást. Ezért most arra tesznek
javaslatot, hogy a velük való elszámolás az eredeti megállapodásban foglaltak szerint
történjen. Hátrány ezzel nem éri az önkormányzatot, a későbbiekben pedig a társulási
megállapodást is módosítani fogják. Mivel azonban az további finomítást igényel, a
következő ülésen fogják tárgyalni. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti
elszámolást fogadják el.
Kovács Gábor felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
ezzel kapcsolatos álláspontját.
Wandraschek Ferenc Antal: elmondja, nincs hozzáfűznivalójuk, megtárgyalták és
támogatják.
Kovács Gábor megkérdezi, van-e kérdés, kiegészítés ehhez.
Kérdés, kiegészítés nem volt.
Kovács Gábor szavazást rendel el, aki az elszámolást az előterjesztés szerint elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébény-Bezi Közoktatási Társulás 2010. évi működésének
elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület Bezi Község
Önkormányzatával szemben 1 924 572,- Ft megfizetését
érvényesíti. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy ezen
összegből Bezi Község Önkormányzata 1 246 727,- Ft-ot 2010.
év folyamán közvetlenül kifizetett, 677 845,- Ft-ot pedig 2011.
07. 18-án átutalt az önkormányzat számlájára.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.
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6.) a) A Lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programjának módosítása
Előterjesztés: lsd. 6. sz. melléklet
b) A Lébényi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Határozati javaslat: lsd. 7. számú melléklet
Kovács Gábor felkéri Sárvári Istvánt, az ÁMK igazgatóját a fenti két pont ismertetésére.
Sárvári István: Elmondja, az intézmény pedagógiai programját alapvetően Mecsér
csatlakozása miatt kell majd módosítani az elkövetkezőkben, most azonban
jogszabályváltozás miatt is szükség van rá. Az alapfokú művészetoktatási intézményben
kellett megváltoztatni a különböző tanszakok elnevezését, a változásokat átvezették a
pedagógiai programon. Ezek azonban gyakorlatilag csak az elnevezésben eredményeznek
eltérést, technikai változások nem történtek, ahogy az óraszámok és a vizsgakövetelmények is
változatlanok maradtak, semmilyen plusz terhet nem jelent tehát. Ezzel együtt átvezetésre
kerültek azok a módosítások is, amelyek Mecsér csatlakozása miatt váltak szükségessé, így az
ottani tantervre, az intézményi struktúrára és a megnevezésre vonatkozó változások.
Hozzáteszi, éljen a testület a módosítás lehetőségével, hiszen valószínű, hogy jövőre ezt már
nem teheti meg, ugyanis a tervezett átalakítások szerint a nevelőtestület hatásköre lesz a
program elfogadása.
Az alapító okirat módosítását illetően elmondja, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek
fogalom meghatározásánál történt változás, az új meghatározás alapján változik a kategóriába
sorolásuk. Eddig SNI ,,a” illetve SNI ,,b” kategória létezett, aszerint, hogy az ,,a” kategóriába
tartozók hátránya organikus okra, a ,,b” kategóriába tartozóké más okra volt visszavezethető ,
ami egyben a finanszírozásukban is különbséget jelentett. Ez a felosztás a szakmát is
megosztotta, most azonban megváltoztatták az elnevezést, a határozattervezetben foglaltak
szerint. A változás egyrészt szóhasználatbeli, de a finanszírozásban is eltérést jelent, a
normatíva az eddigi két kategória közötti összeg lesz. Kéri, hogy az ismertetett változást az
óvodát érintően is vezessék át az alapító okiraton.
Kovács Gábor szavazást rendel el, először a pedagógiai-művelődési program módosításáról.
Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lébényi
ÁMK
pedagógiai-művelődési
programjának
módosítását, annak felmenő rendszerben való bevezetését 2011.
szeptember 1-től jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2011. szeptember 1-jétől folyamatos
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Kovács Gábor ezt követően az alapító okirat módosítását teszi fel szavazásra.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2011. (IX. 15.) határozata:
I. Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratát 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint
módosítja, valamint elrendeli az alapító okirat módosításokkal való
egységes szerkezetbe foglalását.
1. Az alapító okirat 15/A pontjában 851012 szakfeladat számon
szereplő, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére,
ellátására utaló szakfeladat meghatározása az alábbiak szerint
változik:
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek
esetén:
„851012

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”
2. Az alapító okirat 15/A pontjában 855912 szakfeladat számon
szereplő, a sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelésére utaló szakfeladat meghatározása az alábbiak szerint
változik:
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek
esetén:
„855912

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”
3. Az alapító okirat 15/A pontjában 855915 szakfeladat számon
szereplő, a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelésére utaló szakfeladat meghatározása az
alábbiak szerint változik:
,,855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő
gyermekek esetén:
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- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”
4. Az alapító okirat 15/A pontjában a 890114 és a 890115 számon
szereplő alaptevékenységi elemek értelmezése az alábbiak szerint
változik:
A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek
értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az
alábbi sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá a hátrányos
helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
részére biztosítja a többi tanulóval együtt a képességkibontakoztató felkészítést, illetve az integrációs nevelést, oktatást:
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek,
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.
II. A Képviselő-testület 74/2011. (VIII. 25.) számú határozatában
szereplő hatályosulási időpont 2011. augusztus 31-ről 2011.
szeptember 1-re változik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7.) Megállapodás a fogászati ügyeleti ellátásról
Előterjesztés: lsd. 8. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy Lébény az egészségügyi ellátás tekintetében alapvetően
Mosonmagyaróvárhoz tartozik, de sok lébényi ment Győrbe fogászati ügyeletre. Ezeket a
betegeket mindeddig ellátták, most viszont Győr arról tájékoztatta az érintett
önkormányzatokat, hogy csak akkor látják el a hozzájuk fordulókat a fogászati ügyeleten, ha
az adott településnek erre van megállapodása a várossal. Ilyen megállapodás Lébény és Győr
között mindeddig nem volt, ennek hiányában tehát a lébényiek győri ellátása megszűnik.
Igyekeztek ennek a kérdésnek a hátterét feltárni és a lakosság számára legkedvezőbb
megoldást megtalálni, aszerint, hogy akár az egyik, akár a másik városba megy, mindenütt
kaphasson ellátást. Ez az ellátás azonban nagyon szigorú lesz, ami azt jelenti, hogy csak a
törvény szerint kötelező sürgősségi beavatkozásokat végezhetik majd el az ügyeleten, amit
majd leszámláznak az érintett településnek. Önkormányzati alapfeladat a fogászati ügyeleti
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ellátás biztosítása, ezért az előterjesztett határozat elfogadására tesz javaslatot. Megkérdezi,
hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kovács Gábor szavazást rendel el, aki a határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fogászati ügyeleti ellátás biztosítására megállapodást köt a győri
ügyeleti ellátást működtető Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) és a Danuta és Társa
Fogászati Bt.-vel (9211 Feketeerdő, Akácos u. 2.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodások megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

8.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jelentés: lsd. 9. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a nyár miatt elég régen, június 30-án találkoztak, az azóta
eltelt fontosabb eseményeket igyekszik összefoglalni. A lejárt határidejű határozatokról írásos
beszámoló készült.
· Július 7-ére a Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás elnöke összehívta a települési
polgármestereket, egy ,,évzáró” vacsorára. Itt jelen volt Széles Sándor
kormánymegbízott is, aki a várható változásokról tájékoztatta őket.
· Július 13-án Lébényben járt Szentkuti Károly, a mosonmagyaróvári múzeum vezetője,
aki az egykori múzeumból a nagyiskolába átmentett kiállítási tárgyakat vizsgálta meg.
· Aznap este LEADER elnökségi ülésen és közgyűlésen vett részt.
· Július 28-án Sallai Péter úr, a Győri Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője járt itt,
aki egy érdekes fejleményről tájékoztatta: olyan fejlesztéseket akarnak végrehajtani a
tűzoltóságon belül, ami a kivonulási idők 15 perc alá csökkentésére irányul. Ennek
keretében másfél éves távlatban egy helyi tűzoltósági pontot szeretnének kialakítani
Lébényben. Ezt jó dolognak tartja, hiszen nagyfokú biztonságérzetet nyújtana a
lakosságnak. Fizikai megvalósítását a tűzoltószertárban tervezik, ezt alakítanak át,
hogy megfeleljen a tűzoltók ellátáshoz és a szerek elhelyezéséhez is. Sallai Péter
további folyamatos tájékoztatást ígért az ügyben.
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· Augusztus 7-én adták át az új játszóteret, ami az Egyesület Lébényért sikeres
pályázatának köszönhetően, az önkormányzat közreműködésével került kialakításra.
Reméli, hogy tavasszal elkészül a volt múzeum helyén is az új játszótér.
· Augusztus 19-én a megyei, augusztus 20-i ünnepségen vett részt Árpáson, ahol
hasonló Árpád kori templom található, mint Lébényben. Ezen az ünnepségen a megyei
vezetők is részt vettek, valamint Pápai Lajos püspök úr is, aki örömmel emlékezett az
egy éve Lébényben kapott kitüntetésére.
· Augusztus 22-én útfelújítási munkálatok kezdődtek a településen, amelynek
köszönhetően a Fő út, Gábor Áron utca, Temető utca és az Óvoda melletti köz újult
meg. Érkezett egy-két köszönet is ezzel kapcsolatban, több azonban a kritika, hogy
miért csak ennyi utat újítottak fel. Nem örül ennek, hiszen az önkormányzat így is
erején felül költ útfelújításra. Ez a beruházás is, pályázati lehetőség híján, teljes
egészében önkormányzati finanszírozásból valósult meg. Az előzetes tervekkel
ellentétben, a Gábor Áron utca teljes szakasza fel lett újítva, a Temető utca pedig,
amelyet az Iskola közig terveztek felújítani, a Faiskola utcáig meg lett csinálva. Ennél
többet sajnos nem tudtak ebben az évben megtenni, de minden évben végeznek
útjavítást a település valamelyik részén. Az óvoda mellet is elkészült az új járda, amit
egészen a Temető főbejáratáig folytattak.
· Augusztus 31-én LEADER ülés volt, ahol tájékoztatást kaptak, hogy egy újabb
pályázat beadási időszak fog megnyílni, amelynek keretén belül a civil szervezetek és
vállalkozók is pályázhatnak. Ezzel kapcsolatban majd tájékoztató fórumok is lesznek.
· Szeptember 1-jén a Tourinform irodában tartottak gyűlést. Jó hír, hogy ha sikeres lesz
az iroda által beadott pályázat, jövő tavasszal a templom mellett korszerű
turistatájékoztató portált helyeznek el.
· Szeptember 5-én zajlott le a TIOP pályázat ellenőrzése, amely pályázatnak
köszönhetően digitális táblákat és számítógépeket kapott az iskola. Komoly és
részletes ellenőrzés volt, de mindent rendben találtak. Köszöni Sárvári István igazgató
és Hackné Prémus Irén pénzügyi előadó pályázattal kapcsolatos munkáját.
· Szeptember 9-én a templom ,,romboló felújítása” kapcsán tartottak megbeszélést, erről
a témáról még az ülés folyamán lesz szó.
· Szeptember 13-án Pannonhalmán fogadta Várszegi Asztrik főapát, aki érdeklődéssel
hallgatta a zarándokúttal kapcsolatos beszámolóját. Ezt jó jelnek tartja, azt mutatja,
hogy érdemes a továbbiakban is foglalkozni ennek az eseménynek a
megszervezésével.
· Az ülés délelőttjén a kistérségi szociális bizottság ülésén, majd a kistérségi
tanácsülésen vett részt.
· Ma ismét tartottak egy kooperációs megbeszélést a templomfelújítással kapcsolatban.
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8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
a) A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány megkeresése
Kovács Gábor tájékoztat, hogy egy ma érkezett faxban egy a BBMK-ban megrendezésre
kerülő jótékonysági előadásra hívják fel a figyelmet, amelynek bevételét a rákos gyerekek
támogatására fordítják.
b) A volt rendőrház (Lébény, Iskola utca 34. szám alatti ingatlan) hasznosítása
Kovács Gábor tájékoztat, hogy a volt rendőrörs és szolgálati lakás hasznosításának kérdése a
Humán Bizottság ülésén is szóba került, akik kaptak egy az ingatlan bérbevételére vonatkozó
megkeresést. Korábban a testület az ingatlan értékesítését tervezte, de reméli, hogy ilyen
nyomott ingatlanárak mellett erre az idei évben nem kell sort keríteni. Amíg azonban nem
kerül értékesítésre, hasznos lenne kiadni. Lennének is érdeklődök a ház iránt, amit télre nem
kellene kifűtetlenül hagyni.
Wandraschek Ferenc Antal távozott az ülésről.
Kovács Gábor elmondja továbbá, hogy az épület felújításába nem célszerű belevágni,
szakember véleménye alapján az legalább 4 millió forintos költséget jelentene, hiszen ott sok
mindent cserélni kellene. Egy egészségügyi festés révén azonban 1 hét alatt lakhatóvá lehet
tenni. A Humán Bizottság is azon az állásponton van, hogy rövidtávon hasznosítsák az
ingatlant bérleményként, most ő is ezt javasolja. Egyúttal kezdeményezi, hogy a bérleti díjra
és a bérlő személyére a Humán Bizottság tegyen javaslatot. Hozzáteszi, mivel a lakás a
körzeti megbízott részére volt bérbe adva, eddig nagyon nyomott volt a bérleti díja. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a volt rendőrház, a Lébény, Iskola u.34. szám alatti
ingatlan rövidebb, határozott idejű bérleti jogviszony keretében
kerüljön hasznosításra.
Felkéri a Humán Bizottságot, hogy az ingatlan bérleti díjára és a
bérlő személyére tegyen javaslatot.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2011. október 31.
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c) Önkormányzati kisbusz beszerzése
Kovács Gábor elmondja, hogy az óvoda mögötti játszóteret tartós bérleti konstrukcióban
alakították ki, amelynek a törlesztése most jár le. Ismerteti továbbá, hogy az önkormányzat
kisbusza rendkívül rossz állapotban van, nemrég volt műszaki vizsgán, amellyel még 1 évig
elműködhet, de mivel nagyon rossz állapotban van, a cseréjével nem kellene sokat várni. Egy
hasonló méretű busz beszerzésére tesz javaslatot, előzetes információk alapján egy 2-3 éves
Citroen vagy Renault típusú busz ára körülbelül 3,5-4 millió Ft. Úgy gondolja, egy ilyen
jármű beszerzését be kellene vállalni, 2-3 éves futamidejű lízinggel, a meglévő busz állapota
miatt minél előbb. Megkérdezi, mi a képviselők véleménye erről.
Nátz Miklós: támogatja az ötletet, ő is a B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető 9 személyes
kisbusz beszerzése mellett van, de úgy gondolja, jól körbe kell járni a kérdést, mert egy ilyen
busznak minimális a csomagtere, ezért meg kellene fontolni, egy nagyobb, de B kategóriás
jogosítvánnyal még vezethető jármű beszerzését.
Kovács Gábor azt a javaslatot teszi, hogy a döntést készítsék elő, és a következő testületi
ülésre gyűjtsenek be több ajánlatot, amelynek ismeretében dönteni tudnak. Kéri, hogy ezt
határozatban erősítsék meg.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja,
hogy Lébény Nagyközség Önkormányzata egy 9 személyes, B
kategóriás jogosítvánnyal is vezethető, 2-3 éves kisbuszt szerezzen
be körülbelül 3,5-4 millió Ft értékben, 2-3 éves futamidejű lízing
útján.
Megbízza a polgármestert a fenti paraméterek szerinti árajánlatok
begyűjtésével, amelyek ismeretében megalapozottan dönthetnek a
gépjárművásárlásról.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
Határidő: 2011. október 27.
d.) Magyar-Szlovák Munka Portál megalapítása projekt
Előterjesztés: lsd. 10. számú melléklet
Kovács Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy februárban is adtak be egy hasonló pályázatot,
ami sajnos nem járt sikerrel. Most ugyanaz a cég fordult hozzájuk azzal, hogy egy hasonló
témában újabb közös pályázaton induljanak. Amennyiben a pályázat sikerrel jár, egy
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számítógépes alapú, két országra kiterjedő munkaközvetítő internetes portál jöhet létre. A
projekt keretében egy helyi irodát is ki kellene alakítani Lébényben, ami 1 fő munkaerő
alkalmazásával járna. Javasolja, hogy próbálják ezt meg, és induljanak el a pályázaton. Arra
kér felhatalmazást, hogy a pályázat benyújtása kapcsán eljárhasson. Amennyiben ezzel
kapcsolatban anyagi kötelezettség vállalással járó kérdés merül fel, természetesen ismét
napirendre kerül. Aki a pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzata a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül
a CEPTEM Bratislava n.o. (Fejlett technológiák központja, nonprofit közhasznú szervezet, Pozsony) vezető partner határon túli
partnereként pályázatot kíván benyújtani.
A projekt célja: a Magyar-Szlovák Munka Portál megalapítása és
üzemeltetése.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
e) A Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
Előterjesztés: lsd. 11. sz. melléklet
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta ismerteti, hogy az önkormányzatnak az ösztöndíjprogramban
való részvétele nem újdonság, hiszen már évek óta folyamatosan részt vesz benne, és a
támogatást a helyi szociális rendelet is tartalmazza. Korábban, tekintettel arra, hogy a
támogatási rendszerben való részvételt a szociális rendelet tartalmazza, a csatlakozásról nem
is hoztak évenkénti döntést. Most azonban más alapkezelőhöz került a pályázat kezelése, ezért
úgy gondolták, indokolt a csatlakozásról egyedileg, külön határozatban is rendelkezni. A
pályázati kiírás megjelenése szeptember hónapban várható, és előfordulhat, hogy a
legközelebbi ülést már késő lenne kivárni a döntéssel. Az ösztöndíj egyébként három részből
áll, önkormányzati, megyei önkormányzati és intézményi részből. A támogatással sok
tanulónak tudtak segíteni, ezért javasolja, hogy támogassák a csatlakozást.
Kovács Gábor szavazást rendel el, aki a csatlakozással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012-ben is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.
Megbízza
a
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, és azt a
Wekerle Sándor Alapkezelő részére megküldje.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Kovács Gábor polgármester
f) ) A Lébényi Szent Jakab templom felújításával kapcsolatos tájékoztató és határozatba
foglalt szándéknyilatkozat elfogadása
Határozati javaslat: lsd. 12. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy a templomfelújítás problémájáról már a Kisalföld egy cikke is
foglalkozott. A templom az egyházmegyéhez tartozik, de mivel nagy horderejű kérdésről van
szó, helyes, ha arról a képviselő-testület is állást foglal. A tetőzetet, valamint a külső, kőből
faragott részeket újítják fel. Mivel minderre egy turisztikai pályázat keretén belül kerül sor, a
felújítás révén a látogatószámnak nőnie kell. A templom azonban kiemelt műemléki státuszt
élvez, emiatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is közreműködik a felújításban. Úgy érzi,
valami azonban ,,elcsúszott”, hiszen a KÖH Tudományos Főosztálya azon a véleményen van,
hogy a templom legnagyobb értéke az, hogy régi, ezt pedig a kövek adják. Az említett
főosztály azt tartja rendezőelvnek, hogy ami nem régi, azt el kell távolítani az épületről. A
restaurátor nem ért egyet ezzel, az Egyházmegyei Építési Iroda sem (ők esztétikus régiséget
akarnak visszakapni), valamint a KÖH megyei vezetője sem. Egyedül a budapesti
Tudományos Főosztály ragaszkodik az álláspontjához. Csütörtökön az érintettekkel együtt
egy bejáráson vettek részt, amelynek az volt a célja, hogy hagyják abba az ilyen típusú
felújítást, nem sok sikerrel jártak azonban. Sajnos az önkormányzat nem tud mit tenni az
ügyben, annyit azonban mindenképpen meg kell tennie, hogy a véleményét testületi
határozatba foglalja, amit a tulajdonos Győri Egyházmegyének el fognak juttatni. Úgy
gondolja, ennyit meg kell tenniük, hiszen azt szeretnék, ha szép templomot kapna vissza a
lakosság.
Nátz Miklós megjegyzi, ma ismét itt voltak a szakemberek a templomnál, de a kőrestaurátor
nem, ezért nem tudták a problémákat megbeszélni.
Kovács Gábor érthetetlennek tartja ezt a helyzetet.
Bujtás László: úgy gondolja, nehéz indulatok nélkül beszélni a kérdésről. A templom
főbejáratával kapcsolatban azonban azt a tájékoztatást kapta, hogy az meg lesz javítva, a
főrestaurátor ígérete szerint nem hagyják a jelenlegi állapotban. A körablakkal kapcsolatban
azonban a restaurátor azt a tájékoztatást adta, hogy az már le van impregnálva, tehát azt már
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nem lehet pótolni. Elképesztőnek tartja, hogy néz ki. A déli kapu úgy látta, hogy rendben van.
Szörnyűnek tartja ezt az állapotot.
Dr. Angyalics Attila: úgy gondolja, jó lett volna, ha az említett megbeszélést még a felújítás
elején tartják meg, jó lett volna, ha beleszólhattak volna a felújításba, annak ellenére, hogy a
templomot az egyházmegye tartja fenn. Nem érti azt sem, hogy miért van a templom bezárva,
a látogatók nem biztos, hogy megvárják azt, míg a kulccsal valaki odaérkezik.
Bujtás László ez utóbbival kapcsolatban elmondja, hogy a templom bezárására akkor került
sor, amikor a térdeplőt elvitték és feldarabolták. Sajnos Ausztriában más a helyzet, ott nyitva
lehet hagyni a templomokat. Megkérdezi, hogy ki a felelős a templom boltozatának
tönkremeneteléért, ki fogja megfizetni a javíttatását. Úgy gondolja, az a munkálatok kapcsán
rongálódott meg.
Nátz Miklós elmondja, az egyházmegye álláspontja az, hogy nem a felújítás miatt
rongálódott meg a boltozat, úgy néz ki, hogy a kárt nem fogják a kivitelezőn érvényesíteni, de
megtalálják rá a forrást, hogy megjavítsák. Megpróbálva a jó oldalról nézni, a boltozat amúgy
is romos volt, így legalább meg lesz csinálva. Azt az információt kapta még, hogy az
állványrendszer még egy évig így marad.
Kovács Gábor kéri, hogy a kiosztott határozati javaslatba foglalt gondolatokat fogadják el.
Nátz Miklós Wandraschek Ferenc Antal képviselő úr kérését tolmácsolva azt a kiegészítést
teszi, hogy a település civil szervezeteit is foglalják bele a határozatba a tiltakozók közé.
Kovács Gábor ezzel a változtatással teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Aki
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2011. (IX. 15.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébényi
Szent Jakab templom felújításával kapcsolatban az alábbiak szerint
foglal állást:
A Képviselő-testület egyetért a hozzá a lakosságtól, valamint a helyi
civil szervezetektől érkezett nagyszámú észrevétellel, amelyek szerint a
Templom külső homlokzatának felújítása nem megfelelő.
A község lakossága nagy várakozással tekintett a régóta esedékes
felújítás elé és joggal bízott abban, hogy a kiemelt műemléki
jelentőséggel bíró, a település jelképét jelentő Szent Jakab templom a
külső felújítást követően az eredeti szépségében ragyog majd. A
várakozással ellentétben a felújítás során nem az eredeti állapot
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helyreállítását, hanem az évszázadok során elszenvedett sérülések
javítóanyagának eltávolítását végezték el, ezzel mintegy romossá tették
helyreállítás helyett. A felújítás ezen módjához ragaszkodó Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal nem volt tekintettel arra, hogy egy működő
templomról van szó, amelynek elsődleges szerepe az, hogy a helyi
katolikus hívek hitéletének színtere legyen. Emellett nem
elhanyagolható, hogy a környék legjelentősebb műemléke és, mint
ilyen nagy turisztikai vonzerővel bír. A látogatók sem arra kíváncsiak,
hogy az évszázadok során milyen sérüléseket szenvedett el az épület
(hiszen akkor a korábban leégett egyik tornyot is le kellene bontani),
hanem arra, hogy az építők sok évszázaddal ezelőtt milyen építészeti
alkotás létrehozására voltak képesek.
A helyreállítást pályázati úton megvalósító, a templom tulajdonjogával
is rendelkező Győri Egyházmegye Egyházmegyei Építési Irodájának
irodavezetője szerint is a felújítás célja a templom turisztikai
vonzerejének növelése. Ezt a célt az évszázadok sérüléseinek
megőrzésével történő felújítás nem valósítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Templom
felújításával kapcsolatos különböző fórumokon és a hatóságok előtt az
önkormányzat, a település lakossága és civil szervezetei véleményét
képviselve szorgalmazza, hogy a felújítás helyreállító jellegű legyen és
a templom ne váljon kőtárrá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

g) Tájékoztató a népszámlásáról
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta tájékoztatni szeretné a lakosságot a népszámlálással
kapcsolatban. 2011. október 1-i eszmei dátummal népszámlására kerül sor Magyarországon.
Teljes körű népszámlálást 10 évente tartanak, személyi és lakásösszeírásból áll. A
népszámlálásban való részvétel nem önkéntes, hanem kötelező, aki megtagadja, szabálysértést
követ el. Az összeíró ív személyi és lakáskérdőívből áll, illetve szerepelnek rajta úgynevezett
szenzitív kérdések, amelyekre a válaszadás nem kötelező, ellentétben az egyéb kérdésekkel.
Az adatszolgáltatásra 3 módon kerülhet sor: a számlálóbiztos útján, önkitöltéssel vagy
interneten, amelyhez személyes kódokat adnak. Utóbbi kettő kitöltési móddal október 16-ig
lehet élni, ha valaki vállalta az ilyen kitöltést, de mégsem teszi meg, annak a
számlálóbiztosnak kell válaszolnia. A számlálóbiztosok tehát nem zaklatási céllal fogják
felkeresni az embereket, igazolvánnyal rendelkeznek majd és kötelező a válaszadás nekik. A
népszámlálásnak óriási jelentősége van, hiszen ez az egyetlen teljes körű összeírás, ami sok
állami és önkormányzati döntés alapjául szolgál a későbbiekben. Kéri a lakosságot, hogy
pozitívan álljon hozzá.
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h) Tájékoztató az Új Széchenyi terv keretében beadható pályázatokról
Kovács Gábor tájékoztat, hogy elindult az Új Széchenyi Terv és ennek kapcsán megalakult a
megyében a Széchenyi Programiroda. A program keretén belül a magán és a vállalati szektor,
valamint az önkormányzatok számára is lesznek pályázatok. A győri Regionális Iroda
vezetője a mosonszentmiklósi Samodai Imre lett, aki azt az ígéretet tette, hogy bárkinek
szívesen segít a pályázatokban, ezért keressék fel bátran.
i) Kamerarendszer kialakításának lehetősége
Kovács Gábor körbead egy pályázati kiírást, ami települési védelmi kamerarendszer
kialakítását célozza. Kéri, hogy tanulmányozzák, és próbáljanak majd indulni rajta.
j) Egyéb
Kovács Gábor bemutat továbbá egy a Jakab úttal kapcsolatos német tájékoztató anyagot. Ezt
követően megkérdezi van-e valakinek közérdekű kérdése, bejelentenivalója.
Dr. Angyalics Attila: kéri, hogy a templom nyitvatartása ügyében a polgármester járjon el.
Az égetéssel kapcsolatban felveti, úgy tudja, a helyi rendelet ezt heti két alkalommal engedi
meg, jó lenne ezt 1-re vagy 0-ra korlátozni, hiszen ezen a kedden is annyian égettek, ami már
óriási füsttel járt. Az utak felújításának örül, de kifogásolja, hogy nem kaptak információt
róla, melyik utcákat fogják felújítani.
Kovács Gábor elmondja, arra vonatkozóan, hogy melyik utcákat újítsák fel, egy szakember
véleményét kérte ki, de jövőre figyelni fog a képviselő úr kérésére.
Nátz Miklós: is úgy gondolja, az utcák kiválasztása bővebb információt, több megbeszélést
igényelt volna. A jobb tájékoztatás, a tervek megismerése érdekében ő már korábban is
javasolta, hogy kéthetente, a Humán Bizottság ülése után a testület tartson munkaértekezletet.
Ezt követően Wandraschek Ferenc kérésére az ő megjegyzéseit szeretné tolmácsolni. Az
egyik ilyen, a ,,Széles út” elejének portalanítása.
Kovács Gábor ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a legrosszabb szakaszokat feltárták. Az út
állapotát egy mezőgazdasági vállalkozó tevékenysége is befolyásolja, úgy gondolja, őt is bele
kellene vonni ebbe a munkába.
Nátz Miklós: Wandraschek képviselő úr a fiatalok klubhelyisége kialakítása iránt érdeklődött
még.
Kovács Gábor elmondja, hogy a német önkormányzat nyert egy pályázaton, amelynek
köszönhetően a Faluház még üresen álló helyiségében egy klubhelyiséget fognak kialakítani,
és azt technikai eszközökkel, számítógéppel szerelik föl. A gépeket meg kell óvni, de maga a
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helyszín alkalmas lesz arra, hogy ilyen klubhelyiségként működjön, illetve a Közösségi Házat
is igénybe lehet venni erre a célra.
Nátz Miklós: Wandraschek képviselő úr az I. világháborús szobor névtáblájának kijavítását
kezdeményezte még, valamint a Pálya büfé ügyéről és arról érdeklődött, miért nem kaptak a
képviselők meghívót az új játszótér átadására.
Kovács Gábor: elmondja, a névtáblák kijavítását ő is támogatja. A Pálya Büfé bérbeadására
februárig szól a jelenlegi szerződés. A jövő évben azt meg kell pályáztatni, amit novemberdecemberben elő lehet készíteni. A meghívóval kapcsolatban elmondja, személyes meghívó
senkinek nem ment ki, az átadóról a kábeltévéből értesülhettek.
Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján a nyilvános ülést 19:40 perckor
bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta

polgármester

jegyző

Nátz Mikós

Sárvári István

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

19

